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Óvodánk 5 évvel ezelőtt, 2010. március 3-án nyitotta meg 
kapuit. Akkor még magánóvodaként üzemelt  15-20  
gyermekkel. Azóta Önkormányzatunknak és óvodánk jó 
hírének köszönhetően, 50 főre emelkedett ovisaink lét-
száma. Szépen lassan, időről–időre megszoktuk egymást, 
megtanultunk mindenki igényéhez alkalmazkodni, elvá-
rásaiknak megfelelni. 
Fő mottónk továbbra is a gyermekek elfogadása, őszinte 
feltétel nélküli szeretete!
Kicsi, családias légkörünknek  és az itt dolgozók szeretet-
teljes, lelkiismeretes, összehangolt munkájának köszön-
hetően, óvodánkban mindig túljelentkezés van.
2010. szeptemberétől Önkormányzatunk segítségével 
Halásztelek városának gyermekeit állami szinten tudjuk 
ellátni, így 50 gyermek elhelyezését biztosíthatjuk óvo-
dánkban.
Sikeres munkánknak köszönhetően, egyre több helyi, vá-
rosi rendezvényre kapunk meghívást, szereplési felkérést.

Állandó angol oktatásunk mellett fontosnak 
tartjuk gyermekeink egészséges életmódra ne-
velését, ezért idén csatlakoztunk az MLSZ 
Bozsik programjához. 
Délutánjainkat karatéval, hitoktatással, néptánccal és rit-
mikus sportgimnasztikával tesszük élvezetesebbé és szí-
nesebbé.
Visszatekintve, az elmúlt 5 évünk, igazán sikeresnek és 
gyümölcsözőnek mondható, hiszen a tőlünk kikerülő, is-
kolába menő nagycsoportosaink, csak dicséretet kapnak 
iskoláink pedagógusaitól!
Óvodánk 5 éves évfordulója alkalmából, a Halásztelki Mű-
vészek támogatásával, kiállítást szervezünk a Halásztelek 
Galériában.
Mindenkit szeretettel várunk március 14–én pénteken 
16.00 órakor!

Boldog Szülinapot Süni Ovi!

Süni Ovi apraja nagyja

Halásztelek Város Önkormányzata nevében tisztelettel 
meghívjuk Önt és családját, barátait nemzeti ünnepünk, az 

1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének évfor- 
dulója tiszteletére rendezendő városi ünnepségre! 

 A rendezvény programja:
2015. március 15. vasárnap 9.30 óra: 

Ünnepi Istentisztelet a
Református templomban 

Városi ünnepség a
Márai Sándor Közösségi Házban 
Az ünnepi műsor közreműködői: 

Bocskai István Református 
Oktatási Központ tanulói és 

a Halásztelki Művészek 
1000- Színházának tagjai 

Az ünnepség után koszorúzás a 
Petőfi Szobornál. 

Meghívó

Szentgyörgyi József 
polgármester

Meghívó

Szeretettel várjuk minden 

korosztály hölgyeit 

2015. március 6-án (pénteken) 17.oo órakor 

a Városi Nőnapi rendezvényen, ahol 

Kocsis Tibor csodálatos műsorával köszöntjük az 
ünnepelteket! 

Helye:

 Hunyadi Mátyás Iskola 
aulája 

Szentgyörgyi József 
polgármester
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Január 22.                          Magyar Kultúra Napja Márai Sándor Közösségi Házban 

                                               Színi Tanoda Előadása 

Március 6.                    Városi Nőnapi Rendezvény az aulában Kocsis Tiborral 

Március 13.                           Süni Óvoda 5. éves évfordulójának megünneplése                                         

Március 15.                       Nemzeti Ünnep – Az 1848-49-es Forradalom évfordulója 

                                              Ünnepi Istentisztelet a Református templomban 

                                           műsor: Bocskai István Református Oktatási Központ és az

                                                           1000 Színház Társulata   

                                           Koszorúzási ünnepség a Petőfi szobornál 

Április 12.                          A Költészet Napja tiszteletére rendezett irodalmi kávéház a     
     Márai Sándor Közösségi Házban  

Április 22.                          Föld Napja városrendezés, szemétszedés, virágültetés 

Május 1.                             Majális a Sportcentrum udvarán 

                                           Ifjúsági Labdarugó Focikupa 

                                           Sportnap és Kulturális szórakoztató program  a lakosság és a     
     civil szervezetek részvételével

Május 3. vagy 10.              Anyák Napi ünnepség a Mozgáskorlátozottak Nyugdíjas      
     Egyesülete szervezésében 

Május 31.                        Gyermeknap Hunyadi Mátyás Iskola udvarán 

Június 4.                            Nemzeti Összetartozás Napja 

Június 26-27.                     Szent László Napi Ünnep és Búcsú 

     kirakodóvásár, népi mesterségek találkozója, kulturális program    
     a Sportcentrum udvarán (Caramel Koncert) 

Június 5.                              Városi Pedagógus Nap 

    Bocskai István Oktatási Központ szervezésében                   

Június 20.                           Kórustalálkozó a Malonyay Kastélyban

                                               Halásztelki Nyugdíjas Egyesület 20 éves fennállásának ünnepe 

Augusztus 9-16.                Nemzetközi Zenei Tábor Perecsényi Zsuzsanna vezetésével 

Augusztus 20.                  Aug.20-ai ünnepség a Malonyai Kastély kertjében

                                         Ünnepi Kt. ülés, kitüntetések átadása 

                                         (Halásztelekért Érdemérem és Halásztelek Díszpolgára)                                                          

Szeptember 19.                Bulgária Felszabadulásának Ünnepe a Bolgárkeréknél

                                           Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal közös ünneplés 

Szeptember 26.                      Szüreti Felvonulás 

Október 1.                         Idősek Világnapja rendezvény 

Október 3-4.                     Mesenapok rendezvény a Magyar Népmese napja 

                                          és Benedek Elek születésnapjának évfordulóján                                                                      

Október 23.                      1956-os Forradalom és Szabadságharc évf. ünnepe

                                           Koszorúzási ünnepség 

Karácsony előtt                 ADVENT ÜNNEPE – 4 vasárnap                          

December                           Iskolai, óvodai, hivatali és városi karácsonyi ünnepségek

December 21. vagy 22.        Mindenki Karácsonya a Hunyadi iskola aulájában

T E R V E Z E T
Halásztelek Város 2015. évi rendezvényeiről
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Az idei év munkaterv szerinti első ülését február 11-én tar-
totta a Képviselő-testület a Márai Sándor Közművelődési 
Intézmény és Városi Könyvtár Liszt Ferenc Hangverseny-
termében. Szentgyörgyi József polgármester köszöntötte 
a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, és 
megjelenteket. A két testületi ülés közötti események-
ről szóló beszámolójában tájékoztatta a képviselőket, a 
lejárt pályázatokkal kapcsolatban. A negyedik háziorvosi 
körzetre hárman is benyújtottak pályázatot, ezért java-
solta, hogy a testület külön ülés keretében tárgyalja meg 
az új körzet indítását, a Márai Sándor Közművelődési és 
Városi Könyvtár, valamint a Humánszolgáltató Központ 
intézményvezetői pályázataival együtt. Ismertette, hogy 
az ANTSZ döntött a patikai pályázatról, hamarosan újabb 
gyógyszertár nyílik a II. Rákóczi Ferenc, és Óvoda utca sar-
kán. A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló 
és a napirendek elfogadása után, a napirendek a kiküldött 
meghívó szerint következtek. 

Elsőként a képviselők a Város 2015. évi költségveté-
séről szóló rendeletet tárgyalták. A Képviselő-testület 
az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetését 
1.021.651.000.-Ft kiadási főösszeggel, és ugyanennyi, 
vagyis 1.021.651.000.-Ft bevételi főösszeggel fogadta el.  

A következő napirend a 2015. évre vonatkozó igazgatási 
szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet meg-
alkotása volt. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 
szerint a Képviselő-testület, a Kormány ajánlásának figye-
lembevételével a rendes szabadság kiadására igazgatási 
szünetet rendelhet el. Az igazgatási szünet lehetőséget 
ad arra, hogy a Hivatal működése költségtakarékosabb 
legyen, az évi rendes szabadságok koncentráltabban ke-
rüljenek kiadásra, szervezettebbé téve ez által a Polgár-
mesteri Hivatalban történő munkát. 

A Képviselő-testület a novemberi ülésén fogadta el a he-
lyi adókról szóló 25/2012.(XI.14.) önkormányzati rende-
let módosítását. A telekadónál kedvezményként beveze-
tésre került, hogy a magánszemélyek tulajdonában lévő 
telkek közül egy darab 1000 m2-t meg nem haladó telek 
50%-os adókedvezményben részesül. A képviselők egy-
hangúlag megszavazták a kedvezményes teleknagyság 
1000-ről 1100 m2-re történő megemelését. 

A civil szervezetekre vonatkozó jogszabályok változása 
tette szükségessé a helyi önszerveződő közösségek pénz-
ügyi támogatásának rendjéről szóló önkormányzati ren-
delet módosítását, megfelelve ezzel a közpénzekből jutta- 
tott támogatások társadalmi és jogszabályi elvárásainak is.

A testületi ülés ötödik napirendje a pénzbeli és termé-
szetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló nép-
szerű nevén „szociális” rendelet megalkotása volt. Ahogy 
azt a szociális támogatásokról készített külön írásunkban 
is olvashatják átalakul a szociális támogatások rendszere. 

A Magyar Közlöny 2014. december 29-én megjelent 184. 
számában került kihirdetésre a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. 
évi XCIX törvény, amely III. fejezetébe foglalt rendelke-
zések markáns vonalat húztak az állam és az önkormány-
zatok által nyújtott, illetve nyújtható szociális ellátások 
között. 2015. március 1-től a váratlanul nehéz anyagi 
körülmények közé került családok egyedi önkormányzati 
elbírálás után, egyedi önkormányzati segélyben része-
sülhetnek, amelynek elnevezése: települési támogatás. 
Ezzel támogatást kaphatnak a létfenntartásukhoz és a vá-
ratlan krízis helyzetek megoldásához. 

A Polgármester javaslatára döntött a Képviselő-testület 
arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény alapján kezdeményezi Baloghné dr. Nagy 
Edit jegyző részére címzetes főjegyzői cím adományozá-
sát.

Majd elfogadta a Képviselő-testület a Halásztelek Város 
Önkormányzata és a Halásztelki Bolgár Nemzetiségi Ön- 
kormányzat közötti Együttműködési Megállapodást.
Döntött a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX 
törvény alapján, a Fővárosi Vízművek Zrt., mint víziközmű 
szolgáltató javaslatára a nem lakossági felhasználó által 
fizetendő víziközmű fejlesztési hozzájárulástról az egyes 
lakásméretekre. 

Végül a Képviselő-testület hozzájárulását adta, hogy a 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Tár-
suláshoz Felcsút Község Önkormányzata az előírt hat hó- 
napos időköz leteltét követően és a KEOP Irányító Ható-
ság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában tagként 
csatlakozzon.

Baloghné dr. Nagy Edit 
 jegyző

ÖNKORMÁNYZAT

Halásztelken az Önkormányzati Hivatalban:
2015. február 25-én szerdán 16.30 órától.
Bejelentkezés és időpont egyeztetés 
a 70/3765956-os telefonszámon Janzsó Zsuzsannánál.

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő fogadóórája

Ülésezett a Képviselő-testület

Képviselő-testületi ülések tervezett
időpontja 2015. évben

Február 11.
Március 25.
Április 21.
Május 27.
Június 24.

Augusztus 20.
Szeptember 16.

Október 14.
November 5.

November 18.
December 16.
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INTÉZMÉNY VEZETŐ TELEFONSZÁM CÍM
Polgármesteri Hivatal 24/517-260 Halásztelek, Posta köz 1.

Városüzemeltetés +36202769984, 
+36202693991

Humánszolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat

24/451-583 Halásztelek, Somogyi Béla út 50.

Védőnői Szolgálat 24/474-324 Halásztelek, Posta köz 1.

Orvosi Ügyelet 24/451-581 Halásztelek , Kisgyár u. 2

H,K,SZ,CS: 18:00-
08:00, Péntek: 
12:00-hétfő reggel 
08:00

Felnőtt háziorvosi szolgálat dr. Fodor József 24/474-108 Halásztelek, Posta köz 1. H,SZ,P:8-12, 
K,CS,:14-18 

Dr. Füredi Béla 24/474-112 Halásztelek , Dózsa György u. 14. H,SZ,P:8-12, 
K,CS,:14-18 

Dr. Kucerova Sznezsana 24/474-313 Halásztelek , Kisgyár u. 37. H,SZ:14-18, 
K,CS,P:8-12, 

Gyermekorvos Dr. Spilevszkaja Natalija 24/450-392 Halásztelek, Posta köz 1.
H:8-11:30, K:10-
13:30, SZ:14:00, Cs-
P:8-11:30

Védőnői Szolgálat 24/474-324 Halásztelek, Posta köz 1.

Szent Erzsébet Gyógyszertár  24/474 539 2314 Halásztelek , Kossuth u. 1

Szakorvosi Rendelőintézet 24/406-010, 406-012, 
406-014 Szszmiklós, Gyártelep (Viola u. 1.)

Márai Sándor Közművelődési 
Intézmény és Városi Könyvtár

20/268-5585, 
könyvtár: 24/777-006

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 24/474-231

Tündérkert Óvoda 24/474-518 Óvoda u. 3., Kisóvoda: Iskola u. 2.

Tündérpalánta Bölcsőde 24/662968

Egyházi Intézmények

Görög Katolikus Egyház 24/474-025

Római Katolikus Egyház 24/474-259

Református Egyház 30/246-9780 2314 Halásztelek, Kisgyár u. 16.

Bocskai Református Oktatási 
Központ
Általános Iskola 24/532-315

Gimnázium 24/517250

Lámpás Óvoda 24/452-997

Posta 24/474-002

Okmányiroda 24/ 468-686 2310 Szigetszentmiklós, 
Ifjúság tér 4.

24/536 531 Tököl, Fő utca 117., 2316

Járási Hivatal kirendeltsége 24/887-440
2310 Szigetszentmiklós, ÁTI 
Sziget Ipari Szolgáltató Központ 
I/A ép.

Hulladékkezelő ARIES Nonprofit Kft. 70/610-2246 II. Rákóczi F. u. 34. 

Vízművek kirendeltsége 40/247-247 II. Rákóczi F. u.50. 

Közterület-felügyelő 20/401-7653 Posta köz 13. H,SZ: 13.00-15.00

Temető üzemeltetés (Elohim Kft.) 30/650-0067

Gyepmester 20/964-3025

Polgárőrség Kovács Gábor  30/9190-924; 
20/924 -0240

Zöldhulladék elszállítás: minden 
hónap utolsó péntek 14:00-18 
Posta közből
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A Halásztelki Hírmondó korábbi számában már tájékozta-
tást adtunk a helyi adókról szóló 25/2012. (XI.14.) számú 
önkormányzati rendelet 2015. január 1-jétől hatályos 
módosításáról.

A könnyebb eligazodás érdekében összefoglaltuk az épít-
ményadóval kapcsolatos, a lakosságot leginkább érintő 
tudnivalókat. 

Főszabályként minden halásztelki bel-és külterületi épít-
mény építményadó köteles.  Az adó alapja az épület hasz-
nos alapterülete.

Bevallási kötelezettség terhel minden ingatlantulajdo-
nost, illetve haszonélvezőt. Erre azért is szükség van, 
hogy az őket érintő mentességeket, kedvezményeket ér-
vényesíthessék. A köztudattal ellentétben ugyanis a men-
tességet kérni kell, és azt az önkormányzat adóhatósága 
állapítja meg. 

Az adó bevallására és megfizetésére elsősorban az ingat-
lan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog jo-
gosítottja (pl. haszonélvező, vagyonkezelői és használat 
jog birtokosa) köteles. A tulajdonos, illetve tulajdonosok 
megállapodással átvállalhatják a bevallási és adófizetési 
terheket.

A bevallási nyomtatványokat – tájékoztató levéllel és ki-
töltési útmutatóval együtt – mindenkinek kipostázzuk és 
az önkormányzat internetes honlapján (www.halasztelek.
hu) is megtalálhatják, illetve ügyfélfogadási időben sze-
mélyesen is segítséget nyújtanak az Adóügyi Iroda ügyin-
tézői. A kitöltött nyomtatványokat postai úton vagy sze-
mélyesen kérjük visszajuttatni.

A magánszemély ingatlan-tulajdonos által (állandó lakó-
helyként, életvitelszerűen) lakott ingatlan adómentes.

Kérjük, ha Ön még nem tett eleget építményadó beval-
lási kötelezettségének, saját érdekében sürgősen pó- 
tolja azt. Az Adó Iroda a közeli időszakban ellenőrzi a 
rendelkezésre álló adatállományokat, és azokat az in-
gatlantulajdonosokat, akik még nem tettek eleget az adó-
bevallási kötelezettségüknek, végzésben szólítja fel az 
adóbevallás benyújtására. Ha a végzésben megadott ha-
táridő alatt sem érkezik meg a bevallás, az adóhatóság 
a továbbiakban nem tud eltekinteni a mulasztási bírság 
kiszabásától.

Megértésüket, és szíves közreműködésüket előre is kö-
szönjük.

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató építményadó bevallási és befizetési tudnivalókról

Az elmúlt időszakban több megkeresés is érkezett az Ön-
kormányzathoz temetői szolgáltatással kapcsolatosan. 
Ezért a legfontosabb információkat az alábbiakban foglal-
juk össze.

A Halásztelki Köztemető üzemeltetését az ELOHIM Kegye-
leti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2351 
Alsónémedi, Nap u. 2. cégjegyzékszám: 13-09-104783) 
látja el.

A hatályos önkormányzati rendelet értelmében a temető-
ben végzendő szolgáltatásokat kizárólag az ELOHIM Kft. 
– mint üzemeltető – jogosult végezni.

Fontos tudni, hogy a sírhelymegváltással, a sírhelyhosz-
szabbítással és a temetési időpontok egyeztetésével kap-
csolatban is az üzemeltetőnél kell eljárni.

A temetővel kapcsolatos valamennyi ügyintézés kizárólag 
az üzemeltető joga és kötelessége. Az üzemeltetői iroda a 
Hermina étterem udvarában található. Megközelíthető a 
II. Rákóczi Ferenc út irányából. 

Kérjük, hogy a temetésekkel kapcsolatban először az üze-
meltetőt szíveskedjenek személyesen felkeresni, de cél-

szerű az ügyintézés megkezdése előtt az alábbi számok 
valamelyikén telefonon felvilágosítást, segítséget kérni:

Zoltán Miklós ügyvezető: 06-30-236-48-84
Iroda: 06-30-650-00-67 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. március 
1-től  az Önök kérésére MINDEN SZERDAI NAPON 20-órá-

ig lesz nyitva a temető nagykapuja.

Temetői tájékoztató

Szentgyörgyi József 
polgármester
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Tisztelt Szülők!

Az Országos Rendőr-főkapitányság új bűnmegelőzési programot indít „  A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt 
partnerei a kábítószer-bűnözésben” elnevezéssel. A 2014. szeptemberében induló – a kiskorúak kábítószer-fogyasz-
tásának csökkentését célzó program célja, hogy a 12-18 éves gyermekeket nevelő szülők részére lehetőséget nyújtson 
a személyes és interaktív tájékoztatásról, a kábítószer-fogyasztás büntető igazságszolgáltatást érintő kockázatairól. 
A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság eddig is kiemelt figyelmet fordított a fiatalok kábítószer fogyasztásának 
megakadályozása érdekében. Az új program a szülőknek nyújt segítséget, hogy kérdéseiket feltehessék, esetleges 
bejelentéseiket, felvetéseiket a témával kapcsolatban jelezhessék. A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság illeté-
kességi területén Szeremlei Csilla r. őrmester, bűnmegelőzési előadóhoz fordulhatnak segítségért.

Személyes találkozást kezdeményezhetnek:

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság épületében a 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 88. szám alatt: 
- minden hónap első hétfőjén du. 14.00-tól 17.00-ig, vagy telefonos egyeztetés alapján.
Ha telefonon szeretnének tájékoztatást kérni, vagy bejelentést tenni, azt megtehetik:
- a 06 24 525-460 / 310 melléken, minden hónap második és harmadik hét hétfőjén 16.00-tól 18.00-ig.
Email cím: Szeremleics@pest.police.hu.

Tisztelettel:   dr. Csipler Norbert r. alezredes
kapitányságvezető 

sk.

„ Figyeljünk gyermekeinkre, mert így biztosíthatjuk számukra a biztos jövőt, számunkra pedig a boldog szülői pillana-
tokat. Ne engedjük, hogy ezek az évek elvesszenek, mert nekünk fontosabb a munka, a létfenntartás, mint saját gyer-
mekünk óvása, védelme. Tegyünk meg mindent azért, hogy gyermekeink ne a kábítószerek (hamis boldogság érzet) 
világába meneküljenek a problémáik elől, figyeljünk oda az intő jelekre.”

Szeremlei Csilla r. őrmester

Bűnmegelőzési Program a családok védelme érdekében!

A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől 
új szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére.
A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető.  
Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájé-
koztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben. 

Az Önök drogprevenciós tanácsadója:

Szeremlei Csilla r. őrmester

Szolgálati hely: Szigetszentmiklós Rendőrkapitányság

Telefonszám: 06 – 24 - 525-460 / 310. mellék

E-mail cím: Szeremleics@pest.police.hu

Fogadóóra ideje, helye: minden hónap első hétfője: 14.00-17.00. óra között, 
a Szigetszentmiklós, Gyári út 88. szám alatt.

Telefonos ügyelet ideje: minden hónap második és harmadik
hétfőjén: 16.00-18.00.-ig.

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz!

ÚJ  DROGPREVENCIÓS  PROGRAM
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2015 februárCIVILEK

Pályázati felhívás
a helyi civil szervezetek  részére 

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló - 4/2015.(II.12.) számú önkormányzati ren-
delet 3. §-a alapján a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatás igényüket a költségvetésről szóló rendelet ki-
hirdetésétől számított 30 napon belül a pályázati adatlapon nyújthatják be a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatához. 

A pályázathoz csatolni kell:

a)  az önszerveződő közösség 30 napnál nem régebbi cégkivonatát

b) az önszerveződő közösség alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát;

c) amennyiben az önszerveződő közösség az előző évben is részesült támogatásban, az előző támogatás felhasználá-
sáról szóló bizonylatok fénymásolatát;

d) az önszerveződő közösség előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, 
elért eredményekre;

e) az önszerveződő közösség (vagy döntéshozó szerve) közgyűléséről, üléséről készült azon jegyzőkönyvet vagy hatá-
rozati kivonatot, mely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza;

f) az önszerveződő közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részle-
tezve;

g) Igazolás a beszámolónak az Országos Bírósági Hivatalhoz történt benyújtásáról (2011. évi CLXXV. törvény 30.§(1)-
(3) bekezdése, valamint a 2011. évi CLXXXI. törvény 105.§-a szerint);

h) a Ksztv.14.§-a szerint kitöltött és cégszerűen aláírt, a jelen rendelet 2.számű mellékletében meghatározott nyi-
latkozatot, érintettség fennállása esetén a Ksztv.8.§-a szerint kitöltött és cégszerűen aláírt, a jelen rendelet 3.számú 
mellékletében meghatározott közzétételi kérelmet. 

Amennyiben az önszerveződő közösség korábban már részesült támogatásban, az  a)–b) pontokban felsorolt doku-
mentumok benyújtása mellőzhető abban az esetben, ha az előző támogatás óta eltelt időszakban e dokumentumok 
tartalmát illető változás nem történt. 

A pályázat letölthető a www.halasztelek.hu oldalról is, mindhárom melléklettel.

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 16.(hétfő) 

Halásztelek, 2015. február 13. 
Baloghné dr. Nagy Edit 

    Jegyző

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 
2015. március 1-jétől jelentős mértékben átalakul. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (szociális törvény) elmúlt év utolsó 
napjaiban történt módosítása eredményeként az állam és 
az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai éle-
sen elválasztásra kerültek.

A szociális törvény a kötelezően nyújtandó ellátásokat a 
járási hivatal hatáskörébe helyezi.  Így a már korábbiak-
ban átvett ellátások (időskorúak járadéka, egészségkáro-
sodási és gyermekfelügyeleti támogatás, ápolási díj, az 
alanyi és normatív közgyógyellátás, az egészségügyi szol-
gáltatásra való jogosultság megállapítása) mellett a jövő-
ben az aktív korúak ellátására jogosultság tekintetében is 
a járási hivatal jár el.

Információink szerint a foglalkoztatást helyettesítő támo-
gatás szabályaiban ezen kívül nem várható változás, a tá-
mogatás havi összege 22.800 Ft marad.

A rendszeres szociális segély, mint ellátási forma megszű-
nik.  2015. március 1-től a korábban ebben az ellátásban 
részesülő személy egészségkárosodási és gyermekfelü- 
gyeleti támogatásra, vagy amennyiben vállalja a támoga-

táshoz kapcsolódó együttműködési kötelezettséget, ak-
kor foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesz jogosult.

A kötelezően nyújtandó segélyek közül kikerül a lakás-
fenntartási támogatás, és az adósságkezelési szolgáltatás.

A szociális törvény az önkormányzatok által biztosítandó 
segélyek tekintetében csupán annyit ír elő, hogy a kép-
viselő-testület a helyi viszonyokhoz mérten a krízishely-
zetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális 
problémák kezelésére települési támogatást nyújt, mely-
nek egyes típusait és megállapításának, kifizetésének, fo-
lyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének sza-
bályait rendeletben határozza meg.

A települési támogatás forrását a helyi adók közül a he-
lyi iparűzési adóból származó bevétel képezi, amit a he-
lyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A.§-a mond ki: 
„ A helyi iparűzési adóból származó bevétel különösen a 
települési önkormányzat képviselő-testületének hatás-
körébe tartozó szociális ellátások finanszírozására hasz-
nálható fel.”

Összeállította: 
Baloghné dr. Nagy Edit

Tájékoztató a szociális támogatásokat érintő változásokról
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2015 február OKTATÁS

Emlékeznek még a Titanicra vagy a Csillagok háborújára? 
Esetleg Jack Sparrow-ra, a Karib-tenger kalózainak kapitá-
nyára? Újra felcsendülnek e dallamok többek között az In-
diana Jones, A Gyűrűk Ura és a Rocky zenéjével együtt. 16 

Oscar-díjas film zenéjét hallhatjuk egy nagy-
szabású koncerten, amelyet az inárcsi fúvós 
zenekar vendégszereplésével a Halásztelki 
Hunyadi Mátyás Alapfokú Művészeti Iskola 
Tűzvirág vonós zenekara (zenekarvezető: Szécsi Attila) ad 
2015. március 20-án este 18.00 órától az iskola aulájá-
ban. A műsorban fellépnek a zeneiskola tanárai is. Vezé-
nyel: Szécsi Viktor. 
Jegyek elővételben az iskola titkárságán rendelhetők fel-
nőtteknek 500, gyermekeknek (14 éves korig) 300 ft-os 
áron. 
(Tel.: 06-20/421-5755, titkarsag@hunyadi.halasztelek.hu)

Szeretettel várnak minden érdeklődőt a rendezők.

Sikeres és jó hangulatú volt második táncházunk a Bocskaiban.

 A kezdeményezés mostani körében az alapfokú művészeti iskola néptáncosai tanították szüleiket és a 
pedagógusokat a tánc cseppet sem egyszerű tudományára.  A kezdetben ingatag lépéseket, figurákat az est végére 
magabiztos kör és páros táncok váltották fel. A többségében somogyi és moldvai zenét a szigetszentmiklósi Keresztény 
Csaba és zenész barátai húzták talpaink alá. Pihenő perceinkben Dvorák Marianna igazgatóhelyettes asszony néprajz 
kiállításában gyönyörködhettünk. Gyermekeink mellett külön köszönetet mondunk Sátori Julia művésztanárnak az 
este levezetéséért, a vidám népi játékokért, valamint a kiváló hangulatért. Terveink szerint a következő alkalomtól 
iskolánkon kívüli érdeklődőket, táncolni kedvelőket is szeretettel várunk.                                                          

A filmzene újra életre kel

„Akárki meglássa…” ebből hagyomány lesz!

Immár hagyománnyá vált, hogy minden év januárjának 
végén néhány napra „megnyitjuk” a csoportszobák ajtaját 
a szülők előtt. Így volt ez most is, január 26-29-ig. Vala-
mennyien izgatottan vártuk ezeket a napokat, amikor a 
megszokottól eltérően anya vagy apa nem intett búcsút 
reggel, csemetéjének, hanem eltölthetett vele egy déle-
lőttöt a gyermek „dolgozójában”. 

Igen nagy volt az érdeklődés! A hozzátartozók betekintést 
nyerhettek az óvodások mindennapjaiba, behatóbban is-
merkedhettek az óvodai szokásokkal, elvárásokkal, megfi-
gyelhették, hogyan viselkedik gyermekük a közösségben, 
kipróbálhatták a kedvenc játékokat, részt vehettek közös 
tevékenységekben (kézimunka, drámajáték…) megnéz-
hették hogyan „tanulnak” naposkodnak, étkeznek, öltöz-
ködnek stb. gyermekeik. Örömünkre szolgált, hogy a leen-
dő első osztályos tanítónők, valamint néhány képviselő is 
időt tudott szakítani a látogatásra.

Azok a szülők, akik részt tudtak venni a 4 nap va-
lamelyikén, megelégedettségüket, örömüket fejezték ki. 

Köszönjük a résztvevőknek, hogy megtiszteltek bennün-
ket, jövőre pedig újra szeretettel várunk minden érdek-
lődőt!

NYÍLT NAPOK a Tündérkert óvodában
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2015 februárHITÉLET

Hálásak általában valamilyen ajándékért szoktunk lenni. 
Olyan dologért, amit nem elértünk, nem kiérdemeltünk, 
hanem ajándékba kaptuk. A legtöbbször természetesnek 
vesszük azt, amink van. Sőt, sokan egyenesen járandó-
ságnak tartanak mindent. Természetesnek vesszük azt 
is, hogy ott vannak mellettünk szeretteink, feleségünk,  
férjünk, gyermekeink, szüleink, barátaink. Megszoktuk je-
lenlétüket és mindazt, amit tesznek értünk. Olyannyira, 
hogy már nem azt vesszük észre, amit megtesznek, ha-
nem csak azt, amit éppen elmulasztottak. Megszokottá 
válik hatásuk az életünkre, hiszen ott van minden nap a 
munkájuk, mosolyuk, szavaik – pedig minden nap gaz-
dagítanak bennünket. Aki mindezt természetesnek és 
járandóságnak veszi, az sohasem fedezi fel értékét, jelen-
tőségét és hatását az életére. Pedig attól, hogy megszok-
tunk valamit, attól az nem lesz kevésbé jelentős. Mindent 
megváltozat az, ha nem úgy tekintünk szeretteinkre, hogy 
ők tartoznak köszönettel nekünk azért, mert mi mellettük 
vagyunk, hanem mi lehetünk hálásak azért, hogy ők mel-
lettünk vannak.
 A hálás ember ajándéknak látja azt, amit mások termé-
szetesnek tartanak. A hálás ember mindig értékeli is azt, 
amit és akit kapott: felismeri és elismeri értékét, megbe-
csüli, ezért óvja, gondozza, vigyáz rá, ragaszkodik hozzá. 
A hála viszonzásra és odaadásra, megbecsülésre és tet-
tekre indít. A szerelemről, a szeretetről sok költő sokféle-
képpen és nagyon szép megfogalmazásban írt és vallott 
már. A legszebb vallomás a mindennapokban az, amikor 
egyszerűen csak hálásak vagyunk szeretteinkért.
Azonban, vajon a hála érzését kicsiholhatja-e magából 
az ember? Az igazi hála gyökerei abban vannak, amit Já-
nos apostol ír: „mi azért szeretünk, mert Ő előbb szere-
tett minket”. Isten szeretete érdemeink nélkül ajándékoz 
meg minket a megváltással. Jézus Krisztus az érdemeink 

nélkül is az életét adta értünk, hogy bennünket megvált-
son. Ő így és ennyire szeret minket. És Isten szeretete 
érdemeink nélkül ajándékoz meg embertársainkkal is, 
szeretteinkkel is, azokkal az emberekkel, akik nem tö-
kéletesek, akik tévedhetnek és hibázhatnak is … vagyis 
ugyanolyanok, mint mi. A mi szeretetünk gyökere pedig 
nem más, mint hálás válasz az Isten megelőző szereteté-
re, amit a megváltásban adott nekünk, és természetesen 
hála azokért az emberekért is, akiket ajándékként adott 
nekünk. Szeretetére a hála válasza: szeretet Isten felé és 
szeretet az ember felé… mert Isten szeretete nem, létez-
het anélkül, hogy embertársainkat ne szeretnénk. Hiszen 
Ő parancsolja: aki szereti Istent, az szeresse testvérét is. 
Amikor pedig éppen azt éreznénk, hogy a felebarátaim és 
szeretteim viselkedése nem tud engem szeretetre indí-
tani, mindig hálára és szeretetre indít az Isten szeretete.

Görögkatolikus templomunk egy gyönyörű festett szőlőlugassal lett a múlt héten ékesebb. Bagaméri Ábelné Hatvany 
Viktória festőművész alkotásaként Krisztus mondata vésődik a lelkünkbe: „ Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.” 
Jn.15,5.  A templomaink ikonosztázain is mindig fellelhetőek a szőlő és a búza motívumok. Hiszen ezekből készül az 
oltárra kerülő kenyér és bor, amelyek az utolsó vacsora szavainak elmondása után, a Szentlélek áldása hatására Jézus 
testévé és vérévé változnak, azaz keresztény életünk lelki táplálékává az Eucharisztiává. 

Szőlő télen 

A hála áldásai

Jelényi László
református lelkész

Gábor atya
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2015 február PROGRAMOK

Örömmel értesítjük Halásztelek lakosságát, hogy a Kul-
turális bizottság útjára indította „Kultúrfaló” programjá-
nak megvalósítását. E hosszútávú program első lépése-
ként hamarosan kialakításra kerül a város központi „Kul-
túr-pontja” a Márai Sándor közösségi ház előcsarnokában. 
A központi „Kultúr-pont” vezetője fogadja, koordinálja 
és közérthető módon számon tartja a városban létrejövő, 
megszervezésre kerülő valamennyi kikapcsolódási, sza-
badidős lehetőséget.

Ez azt jelenti, hogy bárki, nyitvatartási időben ha befárad 
a közösségi házba, könnyedén tájékoztatást kaphat a jö-
vőbeni és az aktuális kulturális lehetőségekről. Az általa 
szervezett programokat pedig megoszthatja az érdeklő-
dőkkel.

A még jobb tájékoztatás érdekében további egységes ar-
culatú Információs pontok kerülnek kialakításra a Hunyadi 
Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola, a Tündérkert 
nagy- és kisóvoda, a Süni óvoda bejáratainál. (Természe-
tesen várjuk a további csatlakozókat is.)

Az információ megfelelő áramlása közös ügyünk. Fontos, 
hogy a jövőben mindenki értesüljön minden kulturális 
programról. Célunk, hogy ne legyenek üres nézőterekkel 
szemben álló kielégítetlen kulturális igények. Ennek meg-
valósítása csak összefogással lehetséges, ezért kérjük a 
városban működő valamennyi civil szervezetet, egyháza-
kat, egyéni szervezőket, sportklubbokat, csapatokat hogy 

a központi „Kultúr-pont” adta lehetőségeivel bátran élje-
nek a jövőben! Jelezzék minél hamarabb felénk az éves 
terveiket, valamint havi lebontásban programjaikat.

A Kulturális bizottság március 1-től a város forgalmasabb 
helyein zöld színű „Igényfelmérő” dobozokat is kihelyez. 
Ennek segítségével Halásztelek lakosságának tényleges 
kulturális igényeit szeretnénk felmérni. A dobozok mellé 
kihelyezett papírokra kérjük írják rá óhajukat, kívánságai-
kat, gondjaikat. Minden gondolat számít, számunkra rend-
kívül fontos a lakosság akaratának ismerete. 

Terveink közt szerepel minden év augusztusában össze-
hívni egy ún. „Kulturális Kerekasztalt” is, melyre a város 
vezetői mellett a kulturális életet befolyásoló, meghatá-
rozó, segítő intézmények, vezetők, személyek vitatnák és 
alakítanák ki évről évre közös koncepciójukat, közös prog-
ramjaikat. Mindezt a közösség-építés, információáramlás 
jegyében.

Őszintén reméljük, hogy új kezdeményezésünket meg-
szereti Halásztelek és kihasználja annak lehetőségeit.

A Kulturális bizottság tagjai nevében kérem önöket, hogy 
új kezdeményezésünkhöz bátran, folyamatosan csatlakoz-
zanak! Ez a lehetőség ingyenesen elérhető mindenki szá-
mára.

Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória
Kulturális Bizottság elnöke

Kultúr-pont a városban! Közösséget építünk!

Lányok, Asszonyok Kézimunka Klub
Foglalkozásai: 

kéthetente szerdán 14-16 óra között
Időpontja: 

január 21, február 4 és 18.
A klub tagjai számára ingyenes a var-

rógép használata!
Vezeti: Halmai Jánosné

Halásztelki Társasjáték Kör
Foglalkozásai: 

pénteken 17-22 óra között. 
Vezeti: Nyúl Ferencné

Sakk-kör
keddenként 17-20 óra között

Vezeti: Sitkei András

Halásztelek Mozgáskorlátozottak és 
Nyugdíjasok Egyesülete

Foglalkozásai:
csütörtökön 14.30- 16 óra között
Vezeti: Királyné Vaskó Erzsébet

Halásztelki Nyugdíjas
Baráti Kör Egyesület

Foglalkozásai:  
kedden 14-16 óra között

Vezeti: Szilágyi Emilné

Halásztelki Nyugdíjas Egyesület
Foglalkozásai:

hétfőn 14-16 óra között
Vezeti: Rozsnyik Jánosné

Garabonciás Egyesület
Foglalkozásai:  

csütörtök/péntek 19-21 között
Vezeti: Popov Szimeonov Trifon

MÁRAI SZÍNI MŰHELY
pénteken 15-19 óra között

Vezeti: Csizmadia Ákos színművész

VÁROSI KÖNYVTÁR
PROGRAMJA

2015. február 26-én
(csütörtökön) 17 órakor

OLVASÓSAROK

ÚJ TANFOLYAMOK, SZAKKÖRÖK:

RAJZ SZAKKÖR
Foglalkozásai:

pénteken 16-19 óra között
Vezeti:Szabó Rita Viktória

Érdeklődni és jelentkezni a
06/20/803-0224 számon lehet.

Részvételi díj: 5000Ft/hó
Az 1. foglalkozás: február 27. péntek

HATHA JÓGA
Foglalkozásai:

kedden: 18-20 óra között
Vezeti: Farkas Andrea

jógaoktató
Részvételi díj: 1.200 Ft/alkalom

Az 1. foglalkozás: március 3. kedd

Márai Sándor Közművelődési 
Intézmény telefonszámai:

06-20- 268-5585                                             
06-20-588-9487

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

PROGRAMAJÁNLÓ
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A Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola,  Gimnázium és  
Alapfokú Művészeti Iskola  

Tűzvirág vonószenekarának koncertje 
2015. március 20-án 18,00 órakor 

az intézmény aulájában.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vezényel:  Szécsi Viktor 
 

Közreműködik : az inárcsi fúvószenekar 
 Jegyek elővételben kaphatóak  az iskola titkárságán 

 
felnőtteknek: 500 Ft-os,  gyerekeknek: (14 éves kor alatt) 300. Ft-os áron. 

A pártolójegyek ára: 300 Ft 
 

Jegyrendelés:  
 titkarsag@hunyadi.halasztelek.hu ,  

 Érdeklődni a 06-20/421-5755-ös telefonszámon lehet. 

BABA HORDOZÓ 
KLUB

kéthetente szerdánként 
10-13 óra között

Érdeklődni: 
Arnóthné Balla 

Krisztinánál

a 06-30-580-1872-es 
telefonszámon

ÉLNI ÉS TÚLÉLNI

HOGYAN BIZTOSÍTSUK A TEST

ÉS A LÉLEK HARMÓNIÁJÁT?

Elõadó: Dr. Szabó László természetgyógyász

2015. március 19. 18.00 óra

Belépés: INGYENES

Helyszín: Halásztelek,

Márai Sándor Közösségi Ház

a  Modern társadalom” mátrixában, avagy
”
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Fánkok sorakoztak az asztalokon a Máraiban a február 5-én 
megrendezett fánksütőversenyen. A Nyugdijas Baráti Kör 
által szervezett eseményen alig lehetett megmondani, 
hogy melyik a legfinomabb alkotás, a zsűri is gondban 
volt, mikor a kiállított fánkokat rangsorolni kellett.

Persze, mindez nem azt jelenti, hogy a fánkok mind ugyan-
úgy néztek ki. Volt mindenféle megoldás: hol puhább, hol 
tömörebb volt a tészta, egyesek ökölnyi, mások egy fok-
kal nagyobb fánkkal érkeztek. Egy fánkversenyen azonban 
nemcsak a tészta nagysága, milyensége játszik fontos sze-
repet, hanem a süteményhez kínált lekvár is. Hisz valljuk 
be, azért a fánk lekvárral az igazi, azzal csúszik igazán. 

A pontozáskor a zsűri figyelembe vette ezen szemponto-
kat, de még igy is gondban volt a sorrend felállításában. 
Így végül az első helyet megosztva nyerte Tóthné Klári 
és Berkesné Magdi. A klasszikustól eltérő megoldásokat, 
úgymint a csörögefánkot vagy a kovásszal kelesztett tész-
tát, különdíjjal jutalmazták. A díjazottak a Nyugdíjas Baráti 
Körtől konyhai eszközöket, az Önkormányzattól pedig ér-
tékes könyveket kaptak.

A helyezettek:

1. Tóthné Klári, Berkesné Magdi
2. Oroszné Ani
3. Borosné Rózsika
4. Révészné Marika

Különdíjasok:

Dr. Turányi Csilla
Sztankó Mária
Medgyaszay Andrea, Szatmári Erzsi (Hangya piac)

Fánkillat  a Nyugdíjas Baráti Kör rendezvényén! 

2015. február 4-én tartottuk az év első véradását városunkban. Most sem hagytak cserben véradóink.  
56 megjelent véradóval zártuk a napot és ebből 7 új véradó volt. Ez volt az eddigi legnagyobb létszámú 
véradásunk!
A Polgári Bank Zrt. halásztelki fiókja minden véradásunkat süteménnyel támogatja, amit ezúton is 
szeretnénk megköszönni. 
Köszönjük mindenkinek a részvételt és a segítséget!
Következő véradásunk 2015. május 14-én lesz, amire szintén szeretettel várjuk véradóinkat!

 Halásztelki Vöröskereszt Alapszervezete

Véradás

Idén, aki ellátogatott ezen a napon, azaz 2015. január 22-
én a Márai Sándor Közművelődési Intézménybe, egy szín-
házi előadás keretein belül vehetett rész a megemlékezé-
sen. Csizmadia Ákos, a Márai Színi Műhely vezetője, diákja- 
ival és néhány színész társával együtt készültek előadás-
sal, mely olyan formában adott ízelítőt irodalmi kultúránk 
gyöngyszemeiből, mely talán picit szokatlannak mondható, 
hiszen a technikai megoldásokat tekintve a művek mini-

malista módon, könnyedebb stílusban, de mégis méltó-
képpen ünnepélyes hangvitelben kerültek bemutatásra.  
Az előadás kereteit megadó Himnusz és annak születése 
érthető és érdekes módon nyert betekintést a nézők szá-
mára, de emellett több más vers is hallható volt, melyet 
felváltva adtak elő a színészek, illetve a gyerekszínészek, 
akik közül sokaknak ez volt az első színpadi megjelené-
se, és épp egy ilyen jeles alkalommal mutatkozhatott be 
először.  Évről évre más és más formában emlékezhetünk 
meg erről az ünnepről, hisz míg az idén verscsokorral ké-
szültek színészeink, tavaly Szép Ernő Május című darab-
jából láthattunk egy részletet. A Kultúra napjáról való 
megemlékezés éppoly változatos és színes, mint maga 
a magyar kultúra és művészi élet, melyre érdemes oda-
figyelnünk, hisz nemzeti kultúránk része és meghatározó 
jelensége életünknek, legyünk bárhol is a nagyvilágban.
    Bellai – Répássy Kinga

A Magyar Kultúra napja a Máraiban

Köszönjük a lelkes szervezést Szilágyi Emilné klubvezetőnek!
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SHIRLY VALENTINE Vándor Éva Jászai Mari Díjas színmű-
vésznő előadásában, aki a József Attila Színház tagja.

Sült krumpli, tükörtojás! Ez lesz ma vacsorára! Mrs. Brad-
shaw! 

Shirley Valentine évtizedek óta már csak a konyhai falnak 
beszél. Mert ha a férjéhez szólna, olyan, mintha a falnak 
beszélne. Ezért inkább az igazi falat  választja. De talán 
mégse zárult be végleg minden kapu...

Shirley Valentine középkorú, elhanyagolt, de remek öni-
róniával és humorral megáldott liverpooli háziasszony, 
aki egy sivár, kiüresedett házasságban, klasszikus „páros 
magányban” morzsolgatja meglehetősen egyhangú min-
dennapjait, egy unalmas munka, egy önző család és ha-
sonlóan önző barátok háromszögében. Akinek nem marad 
más lehetősége, minthogy gondját-baját a konyhafallal 
ossza meg. Shirley ugyanakkor izgalmas személyiségű, 
megkapóan intelligens, melegszívű és sajátos nő is, aki-
ben az elnyomott feleség maszkja mögött egy lázadóan 
eleven szellem lakik. És álmodozik: utazásról, kalandok-
ról... mígnem barátnője kezébe nyomja az „időzített bom-
bát”! Befizeti egy görögországi nyaralásra. És elkezdődik a 
dilemma: menni? ... maradni? 

De hogyan reagál a váratlan bejelentésre a férj, a gyere-
kek, a szomszédasszony... a kihívás nagy, de a kockázat is... 
vagy talán mégsem az a fontos, mit mondanak mások?!

 Képesek vagyunk-e legyőzni környezetünket és elhitetni 
magunkkal, hogy az álmokról soha nem szabad lemonda-
ni? Egy váratlan fordulat segít a döntésben. Felgyorsulnak 
az események, és beindul a hihetetlen kalandok sorozata. 
Shirley útra kel, hogy Görögországban, a szőlő és a nap 
földjén találja meg rég elveszett álmát…

Shirley Valentine története egy bátor, önmaga megisme-
réséért, elfogadásáért küzdő személyiség, szórakoztató, 
olykor improvizatív monológjain keresztül bontakozik ki. 
A Márai színpadon megjelenő Shirley ugyanis ízig-vérig 
kortársunk. Hozzánk szól, rólunk szól, –családanyákról, a 
körülmények csapdájában őrlődő nőkről– velünk vitatko-
zik, minket nevettet; a mi szomszédunk, barátnőnk, vagy 
csak egyszerűen „ a flúgos nő” – új fordításban, új hangon, 
egy kicsit másképp. 

Ez a történet rólunk szól,–de nem csak nőknek! 

 Egy bátor nő a Márai színpadán:

Nyitva tartás: 
keddt�l péntekig 7-18, szombaton 7-13 óráig.

A 24 éves húsbolt: Halásztelek, Hajnal u. 36.  
06-24/452-207  

A közlekedés az M0-on újra jó! • Csepel-Halásztelek 10 perc
Magyar nagyüzemi extra friss húsok kaphatók!

Marhabélszín friss ..4.998 Ft/kg
MarhacoMb friss ...... 1.498 Ft/kg
Marhalábszár, lapocka..... 1.498 Ft/kg
Marharostélyos friss ...........998 Ft/kg
Marhapacal extra friss .........998 Ft/kg
SertéStarja ............998 Ft/kg
SertéSkaraj ....... 1.098 Ft/kg
SertéScomb ......... 1.098 Ft/kg
SertéSoldalaS ......998 Ft/kg
SertéSlapocka . 1.048 Ft/kg
SertéSdagadó ... 1.048 Ft/kg
Háztáji parasztcsirke ...........648 Ft/kg
Háztáji csirkecomb ..............698 Ft/kg 
Háztáji csirkemell ................998 Ft/kg
Háztáji csirkemell filé....... 1.298 Ft/kg
Pulykamell filé friss ......... 1.498 Ft/kg
Pulykaszárny, alsó comb .....598 Ft/kg

bőröS félSertéS ..698 Ft/kg
bőröS comb .............798 Ft/kg
bőröS cSáSzár ......798 Ft/kg
bőröS karaj ...........798 Ft/kg
bőröS lapocka .....748 Ft/kg
bőröS tarja ............748 Ft/kg
elSő láb extra .......498 Ft/kg
SertéS fül extra ..698 Ft/kg
Háztáji füst. szívsonka .... 1.898 Ft/kg
Mangalica vastag kolbász .2.598 Ft/kg
Eredeti prágai sonka ........ 1.498 Ft/kg
Házi parasztkolbász ........ 1.498 Ft/kg
Ló házikolbász ................. 1.498 Ft/kg
Házi füstölt kulen .............2.298 Ft/kg
Erdélyi szalonna (extra) ... 1.298 Ft/kg
Házi vast. csem. szalonna ...998 Ft/kg

Vastag paprikás szalámi .. 1.398 Ft/kg 
Bordázott extra húsos 
szalonna .......................... 1.398 Ft/kg
Nyári túrista szalámi .........1.198 Ft/kg 
Füstölt hátsó csülök (extra) ..998 Ft/kg
Disznósajt ...........................998 Ft/kg
Cserkészkolbász..................798 Ft/kg
Fokhagymás bácsaki felv ....798 Ft/kg 
Sertéspárizsi .......................778 Ft/kg
Olasz soproni vadász felv ....898 Ft/kg 
Juhbeles virsli (extra) .......1.198 Ft/kg
Debreceni páros ..................898 Ft/kg
Zalahús................................998 Ft/kg
Lecsókolbász ......................598 Ft/kg 
házi SertéSzSír 1 kg ..398 Ft/kg

Erzsébet utalvány elfogadóhely! 

akció! szepetneki húsüzem 
zala megyéből

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 
06-24-441-725,
06-30-950-1717

JAVÍTÁSNÁL A KISZÁLLÍTÁS 
INGYENES!

www.megoldasszerviz.hu
Minőségi szolgáltatás elérhető

áron már 17 éve! –x–

Asztalos!
Egyedi bútorkészítés, 

gipszkartonozás.
WWW.abarbor.hu

Abarborbt@gmail.com.
Tel.:0670/312-11-13 –x–

–x–Bankkártyával is lehet fizetni üzletünkben
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TEMETŐI FELHÍVÁS!
Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy a lejárt sírhelyekkel kapcsolatban 

szíveskedjenek felkeresni irodánkat, amely Halásztelken, a 

Hermina Étterem udvarában található. 

A koporsós sírhelyek lejárati ideje 25 év, az urnasírok és urnafülkék 

lejárati ideje 10 év.

Továbbra is állunk a lakosság szolgálatában.

Az iroda nyitva tartása: H-P 9-15h

Az iroda telefonszáma: 06-30-65-000-67

Kegyeleti szolgálat

ELOHIM Kft.
www.elohimkft.hu

Tisztelettel: 

A halásztelki temető üzemeltetője

Ügyeleti tel.: 

06-30-6789-278

06-30-236-4884

–x– –x–

A képként közölt hirdetések szükséges felbontása 300 dpi, rgb szín. A hirdetéseket mérethelyesen, 300 dpi felbontá-
sú kép file-okban, vagy pdf file-ban kérjük leadni.

A megrendelt hirdetések díját postai csekken kell rendezni, melynek befizetését követően az Önkormányzat számlát 
állít ki a megrendelő részére.  Áraink az áfát tartalmazzák!

Megrendelés személyesen (apróhirdetés esetén) ügyfélszolgálati időben  Máté Zsuzsannánál a Polgármesteri Titkár- 
ságon. (2314 Halásztelek, Posta köz 1.)

Rendszeres hirdetőink természetesen átutalással is fizethetnek! 

Érdeklődni lehet telefonon: 06-24/517-271 vagy e-mailben: mate.zsuzsanna@halasztelek.hu

Apróhirdetés:

Szavanként 100 Forint, maximális terjedelem 25 szó. A névelők, kötőszavak külön szónak számítanak.
Telefonszám, honlap és e-mail cím hosszától függetlenül 1-1 szónak minősül.

Képként közölt hirdetések: (a méretek A/4 –es oldalra vonatkoznak)

Médiaajánlat

1/1 OLDAL kifutó, 
210 x 297 mm + 5mm rátöltés               100.000 Ft.

minimum 5x-i hirdetés esetén: 80.000,-

1/1 OLDAL keretrendszeren belül, 
186 x 255 mm                                             100.000 Ft.

minimum 5x-i hirdetés esetén: 80.000,-

ÁLLÓ 1/2 OLDAL, 91 x 255 mm                 50.000 Ft. minimum 5x-i hirdetés esetén: 40.000,-

FEKVŐ 1/2 OLDAL, 186 x 125 mm            50.000 Ft. minimum 5x-i hirdetés esetén: 40.000,-

ÁLLÓ 1/4 OLDAL, 91 x 125 mm                 25.000 Ft. minimum 5x-i hirdetés esetén: 20.000.-

ÁLLÓ 1/6 OLDAL, 91 x 82 mm                   18.750 Ft. minimum 5x-i hirdetés esetén: 15.000.-

FEKVŐ 1/8 OLDAL, 91 x 60 mm                12.750 Ft minimum 5x-i hirdetés esetén: 10.000.-

ÁLLÓ 1/12 OLDAL, 43,5 x 82 mm                9.375 Ft. minimum 5x-i hirdetés esetén: 8000.-

ÁLLÓ 1/16 OLDAL, 43,5 x 60 mm                6.250 Ft.  minimum 5x-i hirdetés esetén: 5000.-
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Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony

A régi rómaiaknál tavaszkezdő nap volt. Nagy ünnepsége-
ket (úgynevezett lupercaliát) rendeztek, fáklyás-gyertyás 
körmenettel indultak el a Plútó istenétől elrabolt gabo-
naistennő, Ceres keresésére. A keresztény egyház azután 
gyertyaszentelő ünneppé nevezte át ezt az ünnepet. A 
szentelt gyertya (ami Krisztus jelképe) pedig az egészség 
és szerencsevarázsló eszközévé vált. Úgy tartották a gyer-
tya megvédi a csecsemőket, a betegeket és a halottakat a 
gonosz 

Február 5. Ágota napja

A néphit szerint gonoszűző hagyománya van e napnak. 
Ilyenkor körülsöprik a házat, az ólakat, hogy kiűzzék a házi 
férgeket, bogarakat. 

Február 6. Dorottya napja

Időjárásjósló-nap. Az Ágotától megszorított időjárást, a 
hideget Dorottya tágítja, azaz enyhíti.

Február 10. Skolasztika napja

Ez a nap Kolos napja, azaz a termőnap. Ezen a napon sze-
dik, gyűjtik az oltóágat s ezzel a gondosan eltett oltóággal 
oltják majd a gyümölcsfákat gyümölcsoltókor.

Február 14. Bálint napja

A Bálint napi szokások az ősi pogány templomáldási ce-
remóniákból alakultak ki. Régen szerelmi pratikákat, bo-
szorkányságokat vettetek be e napon a fiatal lányok a ki-
szemelt fiúk megszerezésére vagy arra, hogy megőrizzék 
szerelmeiket. 

Példának megemlítek néhányat: 

- Olyan almát kell enni, amelyiknek kilenc magva van. Azt 
a kilenc magot bele kell tenni egy óvatlan pillanatban a 
kiválasztott fiú zsebébe, akkor biztos, hogy bele fog sze-
retni a praktikát végző lányba. 
- Meg kell gyújtani egy szál gyufát, megvárni, amíg elég, s 
amerre ekkor dőlni fog, abból az irányból fog jönni a sze-
relmes. 

- Azokat a szerelmeseket a hiedelem szerint nem lehetett 
semmilyen módszerrel elválasztani egymástól, akiknek 
összekulcsolt kezüket a két anya szenteltvízzel lemosta, 
a vizet pedig a fejükre öntötte. E pár ellen nem használt 
semmiféle szemverés, igézés vagy rontás.
Termésjósló napnak is tartják, ugyanis, ha ezen a napon 
hideg, száraz az idő, akkor jó lesz a termés.

Február 16. Julianna napja

A néphit szerint ettől a naptól az idő melegebbre fordu-
lását várják, de ha mégis havazik, akkor „bolondoznak a 
Julisok”, azaz megrázzák a dunyhájukat.

Február 19. Zsuzsanna napja

A néphit szerint, ha ezen a napon megszólal a pacsirta, ak-
kor közel a tavasz.

Február 22. Üszögös Szent Péter napja

Ezen a napon nem dolgozik senki, mert a hiedelem szerint 
szerencsétlen nap, és minden, amibe belefognak üszkös 
lesz.
Időjósló nap is, mert azt tartják, hogy amilyen idő van 
ezen a napon, olyan lesz József napján is.

Február 24. Mátyás napja

A középkorban a szenteket a rájuk jellemző tárgyakkal 
ábrázolták, hogy az írástudatlanok is rájuk ismerjenek. 
Mátyás apostolnak a bárd volt „jelképe”. A néphit szerint 
Mátyás megkönyörül az embereken, a bárdjával megtöri a 
jeget és elűzi a hideget. 
Innen ered a következő népi szólás: „Ha Mátyás jeget talál, 
akkor töri, ha nem talál, akkor csinál.” Az ezen a napon fo-
gott csukát „Mátyás-csukájának” nevezik és egész évben 
bő fogást ígér.

KULTÚRA

Februári népszokásainkból
Február (Februarius) – Télutó – Böjtelő hava – Jégbontó hava A hónapok neve latin eredetű. Római hagyomány szerint 
a hónapoknak állítólag Romulus király adott első ízben nevet. Az első római naptár a mezei munkák szempontjából 
fontos tíz hónapot vehette figyelembe. Az i.e. 700 körül beiktatott naptárreform idején vált a részévé a fennmaradó 
téli holtidő az új tizenkét hónapos holdnaptárnak
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2014-ben a legeredményesebb magyar kettesfogathajtóként a FEI világranglistán a 
9. helyen végzett. A világbajnok hajtó megnyerte a Duna-Alpesi kupa egyéni verse- 
nyét és csapatban is tagja volt a bronzérmes magyar egységnek. Megnyerte a Magyar 
Derby versenyt, magyar bajnokságban egyéniben 21., csapatban 4. helyezést szer-
zett. Új lovakat próbált a vb-re való felkészülés jegyében, hisz 2015-ben sorban a 
harmadik világbajnokságára készül a hazai válogató és nemzetközi versenyeken. 
A világbajnokságot Fábiánsebestyénen rendezik (HUN) 2015. szeptember 10-13

Ifj. Nagy Tibor (1990)

Kiemelkedő Sporteredményei a következők:

· 2006 Bács Kiskun megye felnőtt bajnoka

· 2008 Szent Király Kupa Budapest Sportaréna 1.helyezett

· 2009-2010 Bronz és ezüstérem magyar bajnokságokon

· 2011 Conty (Fra) világbajnokság csapat 4. hely , egyéni 7. hely (Maraton számban ezüst érem)

· 2011 Magyar bajnokság egyéni és csapat 1. hely

· 2012 Duna Alpesi kupa csapat 1hely

· 2013 Topolcianky Szlovákia világbajnokság csapat 1. hely egyéni 5. hely ( akadály hajtás versenyszám aranyérmese)

· 2013 Magyar Hajtó Derbi Vecsés 1.hely

· 2014 Duna Alpesi Kupa (Aut) Piber egyéni 1.hely csapat 3.hely

· 2014 Magyar hajtó Derbi Hetényegyháza 1.hely

Ezen felül több hazai és nemzetközi verseny aranyérmese illetve téli fedett pályás versenyek nyertese.

Gratulálunk az elért eredményekhez, további sok sikert kívánunk a versenyeken!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a felnőtt bajnokság első hazai  
mérkőzése Halásztelken a Sportpályán

2015. február 28-án 14.30-kor lesz.

Halásztelek - Dunaharaszti II.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Halásztelki Futball Club


