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HALÁSZTELKI

2015. év MÁRCIUS

„Sok szeretettel köszöntjük iskolánk névadójának emlékére megrendezett gálaestünkön”- ezzel a mondat-
tal nyitotta meg az esemény konferálója a rendezvényt. Látva a nézőközönséget, ahogy érdeklődve figyelik, 
mi lesz a program, eszembe jutott vajon, ha ő is itt lenne, elégedett lenne azzal, amit majd látni fog? Méltó emléket 
állítunk neki ezzel a programmal?

Folyt. 7-8. oldal

Hunyadi-gála 2015

Molnár Ferenc híres regényét, A Pál utcai fiúkat adták elő február 
utolsó péntekén a Márai Színi Műhely ifjú növendékei. 

Folyt. 12. oldal

Nemcsak Nemecsek
Interjú Szűcs Anna Violával a Pál utcai lányok Nemecsekével

Folyt. 13. oldal

A Pál utcai lányok
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MARADJON AZ ADÓ 1%-A A HALÁSZTELIKI CIVIL SZERVEZETEKNÉL!

egyesület neve adószáma

Halásztelki Nyugdíjas Baráti Kör Egyesület 18409686-1-13

DancEarth TSE 18003826-1-13

HALÁSZTELKI ZENEBARÁTOK EGYESÜLETE 18703540-1-13 

Budo Fight Karate Klub 18709072-1-13

Tündérkerti Óvodásokért Alapítvány 18719686-1-13

Halásztelki Futball Club 18661930-1-13

Alapítvány a Halásztelki Gyerekekért 19180375 -2-13

Halásztelki Boksz Klub 18695175-1-13

Halásztelki Szakoktatásért Alapítvány 18663200-2-13

Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011

Magyar Református Egyház technikai számát: 0066

Kérjük a Tisztelt Lakossággot, hogy adójuk 1%-ával támogassák a Halásztelken működő civil 
szervezeteket! 

FELHÍVÁS!
A brókerbotrány miatt a Római Katolikus Egyházközség számlaszáma érvénytelen.

A zárolás óta befizetett egyházadót a bank visszaküldi.

Az új számlaszámról később tudunk tájékoztatást adni.

Köszönjük szives megértésüket !

                                                                                                                         Dicsértessék a Jézus Krisztus!
                                                                                                                            Kispál György plébános

Értesítjük, hogy az 2012.évi XC. törvény és a 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelete, 
valamint a 63/2012. (XII.11.) BM rendelete értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe 

tartozó feladatokat – 
a települési Önkormányzat közigazgatási határain belül –a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el.

Halásztelek települését kollegáink

2015. március 17. és december 31. között keresik fel.

A társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.

 

Magyar Kémény Kft

KÖZÉRDEkÚ INFORMÁCIÓK
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Miért fontos?
Egyre szigorúbbak az élővizekbe mint befogadókba engedett 
tisztított szennyvizet illető környezetvédelmi elvárások, ami igen 
pozitív fejlemény a hatóságok gondolkodásmódjában. E dicséretes 
változásnak a csatornát igénybe vevő emberek szemléletében is be 
kell következnie. 

A csatornahálózat állapota és a tisztítótelep 
működése erősen függ a csatornába engedett 
szennyvíz tartalmától.  Vannak szennyezőanyagok, 
amelyekkel a szennyvízkezelési technológia 
nehezen tud megbirkózni. Néhány ember 
felelőtlen magatartása miatt az egész 
szolgáltatás ellehetetlenülhet, károsítva ezzel 
a többi fogyasztót, és végeredményben a 
természetet is. 

Az ember haj lamos azt gondolni, 
hogy ami el tűnt a lefolyón, amit 

levi t t  a v íz, at tól egyszer  
s mindenkorra megszabadult, 

bármi vol t is az. Azt képzel jük, 
a szennyvíz t isz t í tó majd úgyis 

ár talmat laní tani fog minden  
leeresztet t mérget.  

Ez sajnos nem igaz. A 
t isz t í tási technológia csak bizonyos 
határokon belül képes zavar talanul 

működni, ráadásul sérülékeny is.   

Civ i l izál t ember számára ezér t fontos a

C S AT O R N A -
HASZNÁLATI ILLEMTAN

Mivel a szennyvíztisztító-telepek elsősorban élő mikroorganizmu-
sok segítségével tisztítanak, a csatornahálózatba csak lebomló, 
őket nem károsító anyagok juttathatók. Ha a csatornahálózatba 
méreg kerül, elpusztíthatja a tisztítást végző szervezeteket, ez ál-
tal a befogadó élővíz sérülhet, ráadásul a szennyvíziszapot sem 
lehet hasznosítani a mezőgazdaságban.  

Vannak anyagok, amelyeket  
SZIGORÚAN TILOS a csatornába juttatni:

mérgek,  [
gyógyszerek és növényvédő szerek, [
nehézfém tartalmú folyadékok, [
tűzveszélyes anyagok, benzin, higító, festék stb., [
lebomlásuk során mérgekké, vagy   [

 tűzveszélyessé váló anyagok.

Vannak anyagok, amelyek ÜZEMZAVART 
okoznak, ezért nem szabad őket a  
csatornahálózatba juttatni:

Darabos szennyeződések

A csatornahálózat semmiképpen sem alkalmas szilárd hulla-
dékok „eltüntetésére”. Ezek elzárják a víz útját és tönkreteszik a 
szennyvízátemelőkben a szivattyúkat. 

Ilyen anyagok: 

bármilyen eredetű fa, kő, csont, műanyag háztartási   [
 eszköz, fémkupak, műanyag és üvegpalack stb.,

macskaalom (még ha természetbarát megjelölést   [
 is élvez), építési törmelék, homok, kavics,

vízben nem oldható egészségügyi anyagok   [
 (vatta, tampon stb.),

egyéb háztartási hulladékok (textil, növény,    [
 gyümölcsmag, szárnyasok tollazata, szőr stb.).

Szerves szennyezőanyagok

A szennyvíztisztító-telepek a normál életvitellel járó szennyvíz 
megtisztítására alkalmasak. Nem tartozik ebbe a körbe, ezért 
túlterhelést okozó szennyező anyagok a következők:

állattartásból származó híg trágya, [
háztartási ételmaradék, még akkor is,  [

 ha aprított (konyhamalac),

zsírok, olajok, [
háztartási állatfeldolgozásból származó hulladék,   [

 pl.: halfej, emlősök belsősége stb.

elpusztult kisállatok tetemei, [
emésztőkből szippantott nagy agresszivitású   [

 szennyvíz a szolgáltató engedélye nélkül.

Amit nem szabad a 
csatornába ereszteni

A szennyvízkezelési rendszer hidraulikai, 
mennyiségi TÚLTERHELÉSÉT okozhatja, ezért 
nem kerülhet a csatornába, (kivéve ahol ún. 
egyesített rendszerű csatornahálózat működik):

csapadékvíz, [
belvíz, [
talajvíz. [

1

3

2

Fővárosi Vízművek Tájékoztatása

KÖZÉRDEkÚ INFORMÁCIÓK
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Sírkő megrendelés garanciával

Mező Mariannál

SZIGÜ Temetkezési Irodában.

Halásztelek, Kossuth Lajos u. 1/1

0620/374-62-68

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

–x–

–x–Bankkártyával is lehet fizetni üzletünkben

HAGYOMÁNYOS HÁZI 
KÉSZÍTÉSŰ FÜSTÖLT ÁRUINK: 

PARASZTSONKA                          1698 FT/kg
PARASZTLAPOCKA                        1598 FT/kg
SZÍVSONKA                              1898 FT/kg
FÜSTÖLT TARJA                          1898 FT/kg
FÜSTÖLT LÁNGOLT KARAJ                 1898 FT/kg
FÜSTÖLT HÁTSÓ CSÜLÖK                   998 FT/kg
FÜSTÖLT LÁNGOLT KARAJ 1898 FT/kg

SZÓRAKOZÁS! SPORT! 
Akkor AKROBATIKUS 

ROCK & ROLL!
Szereted a jó társaságot? Szereted 
a „rivaldafényt”? Szeretnél egy jó 

csapathoz tartozni?
Jelentkezz most! Edzések 

hétfőn-szerdán, a Hunyadi Iskolában 
17:00-18:30.  

Már 5 éves kortól!
Érdeklődni: Nemes Bettina, 

+3620/2337012,  
dancearthtse@gmail.com –x–

Álláshirdetés! 
Halásztelki Városüzemeltetés konyhája felvételt hirdet: szakképzett szakács vagy szakácsnői állásra

Elvárás: kreatív,gyors, precíz munkavégzés. Magabiztosság, fizikai teherbírás.
Fizetés megegyezés szerint.

Érdeklődni lehet személyesen, önéletrajzzal Létó Lászlónénál Cím Halásztelek Somogyi Béla ut 50-52.
Telefonszám: 06-20-4905528

KÖZÉRDEkÚ INFORMÁCIÓK
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Szigetszentmiklós
Szigetszentmiklós Járási Hivatal 
(Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget 1/a.)

hétfő / 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00

kedd / 8.00 – 12.00

szerda / 12.30 – 18.00 

csütörtök / 8.00 – 12.00

péntek / 8.00 – 12.00

Dunaharaszti Kirendeltség 
(Dunaharaszti, Báthory u. 1.)

hétfő / 8.00 – 16.00

kedd / 8.00 – 16.00

szerda / 8.00 – 18.00 

csütörtök / 8.00 – 16.00

péntek / 8.00 – 12.00

Dunavarsányi Kirendeltség 
(Dunavarsány, Árpád u. 7.)

hétfő / 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00

kedd / 8.00 – 12.00

szerda / 12.30 – 18.00 

csütörtök / 8.00 – 12.00

péntek / 8.00 – 12.00

Tököli Kirendeltség 
(Tököl, Fő u. 119.)

hétfő / 8.00 – 16.00

kedd / 8.00 – 16.00

szerda / 8.00 – 18.00 

csütörtök / 8.00 – 16.00

péntek / 8.00 – 12.00

járási kisokos

kirendeltségek

ügysegédek

hétfő / 8.00 – 12.00 szerda / 12.30 – 16.00

Délegyháza
(Árpád u. 8.)

Szigethalom
(Kossuth u. 10.)

Majosháza 
(Kossuth u. 34.)

hétfő / 12.30 – 15.00 

Halásztelek 
(Posta köz 1.)

szerda / 8.00 – 12.00 

Taksony 
(Fő út 85.)

péntek / 8.00 – 12.00

Szigetszentmiklós

Szigetszentmiklós Járási Hivatal 
(Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget 1/a.)

hétfő / 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
kedd / 8.00 – 12.00
szerda / 12.30 – 18.00 
csütörtök / 8.00 – 12.00
péntek / 8.00 – 12.00

Dunaharaszti Kirendeltség 
(Dunaharaszti, Báthory u. 1.)

hétfő / 8.00 – 16.00
kedd / 8.00 – 16.00
szerda / 8.00 – 18.00 
csütörtök / 8.00 – 16.00
péntek / 8.00 – 12.00

Ügysegédek

Délegyháza
(Árpád u. 8.)

hétfő / 8.00 – 12.00

Majosháza 
(Kossuth u. 34.)

hétfő / 12.30 – 15.00 

Halásztelek 
(Posta köz 1.)

szerda / 8.00 – 12.00

Kirendeltségek
Dunavarsányi Kirendeltség 
(Dunavarsány, Árpád u. 7.)

hétfő / 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
kedd / 8.00 – 12.00
szerda / 12.30 – 18.00 
csütörtök / 8.00 – 12.00
péntek / 8.00 – 12.00

Tököli Kirendeltség 
(Tököl, Fő u. 119.)

hétfő / 8.00 – 16.00
kedd / 8.00 – 16.00
szerda / 8.00 – 18.00 
csütörtök / 8.00 – 16.00
péntek / 8.00 – 12.00

Szigethalom
(Kossuth u. 10.)

szerda / 12.30 – 16.00

Taksony 
(Fő út 85.)

péntek / 8.00 – 12.00

Hol kell leadni a szociális támogatási kérelmet márciustól?

2015. március 1-jével átalakul a szociális támogatási rendszer
A VÁLTOZTATÁSOK CÉLJA , HOGY A RÁSZORULÓK ÁTLÁTHATÓBB 
ÉS IGAZSÁGOSABB KERETEK KÖZÖTT JUTHASSANAK HOZZÁ 

AZ ŐKET MEGILLETŐ TÁMOGATÁSI FORMÁKHOZ.

A járásoktól kérhető támogatások közé tartozik:
- a közgyógyellátás,
- az ápolási díj,
- az időskorúak járadéka,
- a munkaképeseknek nyújtandó foglalkoztatást helyettesítő támogatás (fht),
- a nem munkaképeseknek nyújtandó egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
(korábbi nevén rendszeres szociális segély),
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A kérelmeket be lehet nyújtani
- a polgármesteri hivataloknál (ahol eddig is), amelyek továbbítják a járási hivatalok részére,
- járási hivataloknál ügyfélfogadási időben,
- a kormányablakokban,
- a járási hivatalok kirendeltségein,
- a járási hivatalok települési ügysegédeinél.

KÖZÉRDEkÚ INFORMÁCIÓK
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A Bocskai István Református Oktatási Központ a 2015/16. tanévben a 9. évfolyamon négy osztály indítását 
tervezi. A február 13-i határidőig a 120 helyre 367 nyolcadikos tanuló jelentkezett (általában mindegyik tanuló 
több helyre), akik február 20-21-én vettek részt a szóbeli felvételi vizsgán az intézményben. A korábbi eszten-
dőkhöz hasonlóan a legnagyobb mértékű túljelentkezés ez alkalommal is a gimnáziumi osztályban volt (174 
fő). Az informatikai és ügyviteli szakközépiskolai osztályba 142 fő jelentkezett, míg rendészetre 111 fő. A szakiskolai osztályba 
(dísznövénykertész, virágkötő és virágkereskedő, számítógép-szerelő és -karbantartó, elektronikai műszerész) 93 jelentkezés tör-
tént. 

A 2015/16. tanévben a 11. évfolyamon ismét elindul nappali rendszerű szakiskolások középiskolája, mely kétéves képzéssel készít 
fel az érettségi vizsgára. Ebbe az osztályba a már szakmával rendelkező diákok jelentkezhetnek. A 13. évfolyamon szintén nappali 
rendszerű képzésben indul a gazdasági informatikus képzés.

A Bocskai István Református Oktatási Központ Általános Iskolájának 2015/16. tanévi 1. évfolyamába 78 gyermek beíratásának 
szándékát jelezték a szülők, azonban tanteremhiány miatt ismételten csak két osztály indítására nyílik lehetőség. A beiratkozás 

időpontját a Pest Megyei Kormányhivatal közleményben fogja meghatározni.

Sikeres a beiskolázás a Bocskaiban

Süni Óvoda rajzkiállítása
Pénteken délután ovisaink különleges élményben részesülhet-
tek. Rajzpályázati kiállítást szerveztünk nekik a Halásztelki Ga-
lériában.

Aktívan, lelkesen alkottak kicsik és nagyok, fiúk és lányok egy-
aránt. A kiállítás témája, mondani valója, miért szeretek a Süni 
oviba járni? Mit szeretek ott csinálni, kik a barátaim és kedvenc 
játékaim. A rajzok igazán kifejezőek, vidámak lettek.

Minden résztvevő ovisunk izgatottan, csillogó szemmel vehette 
át Viki nénitől az ajándékokat, emléklapokat. A zsűrinek igen 
nehéz dolga volt, hiszen minden korosztály képviselte magát, 
egészen a 3 évestől a 6-7 évesig. Minden rajz egyedi és a maga 
nemében páratlan alkotásnak bizonyult. Végül 6 gyermek mun-
káját még különdíjban részesítettük.

Régi és mostani ovisaink, szüleikkel, városunk és önkormány-
zatunk képviselői jelenlétükkel színesítették, emelték az ünnepi 
hangulat fényét. Nevetéstől, gyerekzsivajtól volt hangos ezen a 
délutánon a Galéria.

Szeretnénk köszönetet mondani Oláh Kálmán-
nak, aki helyett adott ennek a rendkívüli ese-
ménynek, a Halásztelki Művészeknek ,hogy  
ajándékaikkal örömet szereztek a résztvevő 
gyermekeknek,

Bagaméry Ábelné Hatvany Viktóriának a szervezésben nyújtott 
kedves segítségéért.  

Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a szülők és vendégeink 
részvételét!

 Bánfai Kata
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„Sok szeretettel köszöntjük iskolánk néva- 
dójának emlékére megrendezett gálaestün- 
kön”- ezzel a mondattal nyitotta meg az  
esemény konferálója a rendezvényt .
Látva a nézőközönséget, ahogy érdeklőd- 
ve figyelik, mi lesz a program, eszembe ju- 
tott vajon, ha ő is itt lenne, elégedett lenne 
azzal, amit majd látni fog? Méltó emléket 
állítunk neki ezzel a programmal?

Mátyás királyunk sokra becsülte ugyanis 
a tudományt és a művészetet. Élete során 
mindig talált időt arra, hogy olvasson, ta-
nuljon. Úgy gondolom, ő tisztában volt 
azzal az alapigazsággal, hogy a tudás adja 
az igazi hatalmat. 

Ünnepségünket a zeneiskola gitárszakos 
növendékei kísérték, a kezük alatt felcsen- 
dült akkordok számos alkalommal kötöt-
ték össze az egyes produkciókat, zenei ve-
zetőjük Hujber Tibor vezetésével.

A tánc igazi kifejezőeszköze az örömnek, 
ünneplésnek, aminek nem voltunk híján. 
Reneszánsz tánc nyitotta az eseményeket 
az alsós korcsoport előadásában, Tóth Adri-
enn tanító néni felkészítésével, míg zárás-
ként a 8. osztályosok vonultak a színpadra 
előadni korhű táncukat, melyet Lázárné 
Bakó Krisztina tanárnő tanított be nekik. 

A magyar kultúrának a néptánc szerves 
része, iskolánk hagyományőrző csoportja 
Rábaközi táncokat mutattak be, Lázárné 
Bakó Krisztina felkészítésével.

Az ír táncsz Tóth Adrienn tanárnő veze-
tésével nagy sikerrel működik. A csoport 
lelkes tagjai kétszer is színpadra lépve káp-
ráztatta el a közönséget, fergeteges elő- 
adásával. 

Az iskolánkban megrendezett alsós sza- 
valóversenyen egyre több tehetséget fe- 
dezünk fel. Az első és második korcsoport 
első helyezettje Csörgőné Marcsi tanító né- 
ni osztályából Bene Lora 2.c-s tanulónk 
Erdős Virág: Négyeshatos című versét sza- 
valta el, míg a harmadik-negyedik korcso- 
port győztese Kozma Bálint 4. a. osztályos 
tanuló Petőfi Sándor: Falu végén kurta 
kocsma című versét adta elő. Felkészítője: 
Kapás Reni néni.

A népdaléneklési verseny nyertesei is szín- 
padra léptek, név szerint Soguk Burak 1.d., 
Kurucsai Réka 2.d és Zsiák Bernadett 3.a 
osztályos tanulók énekelték el a közön-
ségnek nyertes dalukat. Felkészítőik Je-
lencsik Valéria, Králikné Nagy Mária és 
Bense Alíz tanító nénik voltak.

Iskolánkban nagy hagyománya van a me- 
sejátékoknak, és az idei gálán igazán 
szórakoztató előadásoknak lehettünk ré- 
szesei. Az 1. c osztályosok Kecskésné 
Szőcs Annamária felkészítésével A hét 
kiskolbász, a hét kisegér, a hét kisbéka cí- 
mű játékukkal kacagtatták meg a nézőket. 
Névadónkról köztudott volt, hogy szeret-
te álruhában járni az országot, hogy lássa 
miként boldogul népe. A kolozsvári bíró 
című mesejátékában a 4. a osztály egyik 
ilyen útjának eseményeit elevenítette meg 
a színpadon. A darabot betanították: Ka-
pás Valéria és Reni nénik.

A 4. d. osztályos tanulók Pákayné Andi 
néni és Jobbágy Ildikó tanító néni vezeté- 
sével mindig igyekeznek olyan darabot 
választani, hogy az osztály valamenynyi 
tagja megtalálja benne a neki való szere-
pet. Idén egy klasszikus Disney-rajzfilm a 
Hófehérke és a hét törpe adaptációját lát-
hattuk tőlük. 

A királyi bolondság című tréfás színjáté- 
kot  a 4. a osztály adta elő, ahol 3 legény- 

nek nem sikerül legyőzni a szörnyet, így 
csellel próbálják elnyerni a királylány kezét. 
Felkészítő tanáruk Szűcsné Tóth Gabriella.

Az est folyamán a 3.d osztály tagjai Tóth 
Adrienn tanárnő felkészítésével furulya 
előadással lépek színpadra.

Reméljük, hogy emlékezetessé tudtuk ten- 
ni mindenki számára ezt az estét, amit ve-
lünk töltöttek. 

Illesse még egyszer köszönet a műsorszá- 
mok betanítását, a zenei betéteket, a dísz- 
leteket, az aula berendezését, díszítését, 
a kiváló hangosítást, a gyerekek felügye- 
letét, a plakátok, jegyek készítését, az 
előadás fotózását, filmezését, a műsorve- 
zetést, a szervezést, a nélkülözhetetlen 
egyéb háttérmunkát minden egyes kolléga 
részéről. Köszönjük iskolánk technikai 
dolgozóinak az együttműködést, a színpa-
dot díszítő virágokat hálásan köszönjük 
az Önkormányzati Hivatalnak. 

Mindezek nélkül nem tudott volna prog- 
ramunk megvalósulni.

Reméljük kedves Névadónk te is elégedett 
voltál!

Tipszics Adrienn

Hunyadi-gála 2015
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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–

OKTATÁS
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Római Katolikus gyermekek farsangja

Római Katolikus Plébánia Húsvéti Szertartásai:
Április 2 Nagycsütörtök  az utolsó vacsora emlékmiséje este 6-kor Április 3 Nagypéntek Keresztút délután 1/4 6-kor, szertartás 
este 6-kor Április 4 Nagyszombat Feltámadási szertartás körmenettel este 8-kor Április 5 Húsvét vasárnap Ünnepi szentmise 
ételszenteléssel 1/2 12-kor

Minden kedves testvérünknek Áldott Feltámadást Kívánunk!
Kispál György plébános

Egy fiatal egyetemista egyszer arra vállalkozott, hogy egy tanulmányban cáfolja meg a keresztyén hit alapjait, köztük Jézus feltá-
madását is. Ez a szándék vitte őt rá, hogy kicsit komolyabban is belemélyedjen a hitkérdésekbe. Végül azonban a hit igazságairól 
bizonyosodott meg, és talált igazi reménységet a feltámadt Krisztusban. Ez a fiatalember, Josh McDowell, ennek nyomán írta 
meg „Több, mint ács” című könyvét, amelyben szinte, mint egy nyomozó, úgy bizonyítja Jézus feltámadásának a tényét is. Min-
denkinek szeretettel tudom ajánlani elolvasásra is, hiszen messziről egészen másképp látszódnak dolgok, mint közelről, amikor 
őszintén és választ várva nézünk szembe kérdéseinkkel.

Ugyanilyen tanulságos egy másik beszámoló is. Egy egyszerű, iskolázatlan, istenfélő idős bácsit próbált kifigurázni egy ismerőse, 
amikor azt mondta neki, ha bebizonyítja, hogy Jézus feltámadt, akkor elhiszi. Arra várt, hogy a bácsi, majd zavarba jön kérdésétől, 
de ő igazi bölcsességgel csak ennyit felelt: biztosan vannak, akik ezt be tudják bizonyítani, nem biztos, hogy én mindent meg-
értenék belőle, de egyet tudok, ma is beszéltem Ővele, és Ő az, Aki egész életemben a szívemet formálta, és Akinek segítségével 
megújulhatott életem.

Mind a fiatalembernek, mind a bácsinak az élete, megélt családi kapcsolatai, a mélységekből való felállásai beszéltek arról, hogy 
az a Jézus, Akinek az életük a kezében van, élő Úr, Aki szeretetével és hatalmával cselekszik életükben.

Sok felturbózott, de alapok nélküli reménységérzet az igazi mélységekben pillanatok alatt foszlik szét. Akiknek a feltámadt Jézus 
az Ura, ők éppen a legnagyobb mélységekben élik át és tapasztalják meg még inkább, milyen erőt és vigasztalást tud adni nekik 
az az Úr, Aki a halált is legyőzte.

Szeretettel várjuk húsvéti istentiszteletinkre: április 5-én vasárnap 9.30-tól, és április 6-án, hétfőn 9.30-tól. Vasárnaponként az 
istentiszteletek ideje alatt gyermek-istentiszteletet tartunk, illetve minden templomi alkalom ideje alatt lehetőség van a karon ülő 
gyermekekkel a játszószobába vonulni, ahol a felnőttek képernyőn keresztül követhetik az istentiszteletet.

Jelényi László
református lelkész

Húsvéti bizonyosság(ok)
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KULTÚR – PONT
igényfelmérő doboz

Számunkra fontos az Ön véleménye is!

Ezért kérjük, hogy a mellékelt lapokra írja rá véleményét, ötleteit, 
javaslatait!

Várunk minden, a város kulturális életét érintő, segítő szándékú 
megjegyzést.

Halásztelek Város 6 intézményében , ezekben a dobozokban várjuk az 
ötleteket, javaslatokat,

amelyeket a Márai Közösségi Házban összesítünk!

Kérjük Önt töltse ki a doboz mellett található kérdőíveket is! Minden 
vélemény fontos a számunkra!

Közösséget építünk!

Köszönettel:

KULTÚR – PONT  munkatársai

Kultúr-pont a városban! Közösséget építünk!
Ahogy már előző írásunkban jeleztük, elindult az új városi kezdeményezésünk a Kultúr-pont! A Kultúr-pont feliratú táblák alá 
kihelyezett egyforma arculatú nyomtatványokon a városban zajló, aktuális hónapra vonatkozó összes programról kaphat felvi-
lágosítást az érdeklődő. 

Ahhoz, hogy fel tudjuk mérni a lakosság igényét a programok területén, fontos a szoros kapcsolattartás, a folyamatos párbeszéd. 
Ezért a város több pontján kihelyezésre kerülő zöld színű dobozokba várjuk a lakosság véleményét, gondolatait a várost érintő 
kulturális témákban. Kérjük, hogy töltsék ki az alkalomszerűen kihelyezett kérdőíveket is. Ezek kitöltésével még pontosabb képet 
kaphatunk majd az önökben felmerülő igényekről, óhajokról. 

Kérjük, hogy működjenek együtt velünk! Várjuk, az önök által kínált programokat is, amelyeket a Központi Kultúr-pont munka-
társainak tudnak eljuttatni további feldolgozásra. 

A Márai Sándor Közösségi Ház előcsarnokába felállításra került egy óriás méretű falinaptár, mely az egész éves programtervezetet 
hivatott előre jelezni. Értesítjük a lakosságot, hogy az információ hamarosan online változatban is elérhető lesz.

Azt reméljük, hogy a program bevezetésével a tájékozottság, a tájékoztatás magasabb színvonalon tud majd megvalósulni a te-
lepülésen. Az önök által adott visszajelzések pedig az igényelt tényleges program- és szabadidős tevékenységeket világítja majd 
meg. Ezzel megelőzhetőek azon programok megrendezése, melyek kevés nézőszámot ígérnek, illetve segít olyanokat létrehozni, 
melyekre tömeges igény jelentkezik. Nem utolsó sorban segít a programok ütközésének elkerülésében is.

Kultúr-pont programba bekapcsolódott a Bocskai Református Oktatási Központ, valamint nagy örömünkre a Lámpás Református 
óvoda is. Valamennyi civil szervezet, a városunkban működő egyház.

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Városi Könyvtár, Tündérkert nagyó-
voda és Tündérkert kisóvoda, Süni óvoda is a kezdeményezésünk mellé állt.

Ezennel is köszönjük a közreműködést!

Kulturális Bizottság tagjai nevében:

Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória

elnök
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Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

PROGRAMAJÁNLÓ

VÁROSI KÖNYVTÁR PROGRAMJA:
2015. március  19-26.

INTERNET FIESTA 

• Az internet irodalma 
  Könyvkiállítás 

• Otthonunk Magyarország!
   Fotók az interneten!
   Ismerjük meg hazánk városait, 
nevezetességeit az internet segítségével
   2015. március 23. és 24. 14-16 óra között 
minden korosztálynak

• Húsvéti kreatív
  Húsvéti kézműves ötletek, dekorációs ötletek 
keresése és nyomtatása az   
   Internet segítségével
  2015. március 20. és 26. 10-16 óra között 
minden korosztálynak

• E-ügyintézés
  Tájékozódás az elektronikus ügyintézésben 
  2015. március 24. 10-16 óra között minden 
korosztálynak

PROGRAMOK

CSALÁDI DÉLELŐTT- HÚSVÉTI 
KÉSZÜLŐDÉS

Mesekocsi Színház

LÁZÁR ERVIN: 
AZ IGAZSÁG TEVŐ NYÚL

mesejáték

kézműves foglalkozás, nyuszi- és 
báránysimogató

locsoló-verses füzetek

Belépődíj: 800 .- Ft

2015. március 28. szombat 
10-13óra között

A Költészet Napja
tiszteletére rendezett

József Attila est

„IRGALOM, ÉDESANYÁM, MAMA,
NÉZD, JAJ KÉSZ EZ A VERS IS!”

Orbán György előadóművész
pódiumjátéka

Belépés díjtalan!
2015. április 10. péntek 18 óra

JÁTSSZUNK JÁTSZÓHÁZAT!    

 

Vezeti: Rácz Emese
óvodapedagógus

2015. március 22. vasárnap 16-18 óra 
között

JÁTSSZUNK JÁTSZÓHÁZAT!    

 

Vezeti: Rácz Emese
óvodapedagógus

2015. április26. vasárnap 16-18 óra 
között

OLÁH KÁLMÁN
festmény-kiállításának ünnepélyes megnyitója

2015. április 8-án (szerdán) 17 órakor
A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében

2015. április 22-ig tekinthető meg.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

S Z Í N H Á Z I     E L Ő Z E T E S

2015. április 25-én, szombaton 18 órakor
a Szabad Ötletek Színháza előadásában

ZENÉS  NOSZTALGIA KABARÉ Rejtő Jenő, Vadnay László, Darvas Szilárd mára a magyar kabaré 
klasszikusaivá váltak. Kitűnő humoruk, máig, könnyekig ható kacagást csal elő a nézők szeméből. 
Megelevenedik a legendás Hacsek és Sajó, Toplacsek a félig süket könyvügynök, és az infantilis „Beteg”, 
aki nem akar a foghúzásért fizetni. Közben elhangzik néhány népszerű operett-kuplé.Előadják: Botos Karolina /Túróczi Éva, 
Bor Viktor/Bodrogi Attila, Csík Csaba.

Belépődíj: 1200.- Ft
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A Pál utcai lányok
Molnár Ferenc híres regényét, A Pál utcai fiúkat adták elő február utolsó péntekén a Márai Színi Műhely ifjú növendékei.  
A rendező, Csizmadia Ákos profi darabot rendezett, érzékletesen megjelenítve mind a Pál utcai fiúk egymás közötti konfliktusát 
és összetartását, valamint a vörösingesekkel vívott háborújúkat. A színi műhely tanítványai nagy beleéléssel, humorérzékkel és 
drámai átéléssel jelenítették meg a józsefvárosi diákok történetét. És bár a darabban a szerepek nagy részét lányok játszották, 
mégis hitelesen megelevenítették Boka, Geréb, Nemecsek, Áts Feri, a Pásztor testvérek és a többi fiatal személyét.

P. Szabó Dénes

Teknősök, kígyók, kaméleonok és egy törpe rex nyuszi foglalták 
el a Márai Közművelődési Intézmény nagytermét. Persze, csak 
képletesen, a Hüllő Zoo nevű cég említett állatai mind ketrecek-
ben, terráriumokban vagy akváriumokban kaptak helyet.

Az állatkerteket idéző kiállításon számos különleges állat is 
megjelent. Például a vándorgyíkok családjába tartozó kékfarkú 
szkink, mely úgy nézett ki mint egy szokványos gyík, annyi kü-
lönbséggel, hogy a farka kék volt. Különleges látványt nyújtott 
az új-guineai kígyónyakú teknős, mely könnyed mozdulatokkal 
siklott a vízben, miközben hosszú nyakát meresztgette. Más ál-
lat nem volt ilyen izgága: a keselyűteknős szinte mozdulatlanul 
feküdt akváriumának sarkában mint egy kisebb kőszikla.

Pár veszélyes állat is szerepelt a kiállításon, úgymint a király-
piton vagy a szürkeöves királysikló nem beszélve a horrorfil-
mekbe illő texasi patkánysiklóról, mely teljesen fehér voltak.  
A legfélelmetesebb persze a több méter hosszú kockás piton bi-
zonyult. Az egyik terráriumban egy kisebbfajta „sárkánygyík” 
is helyet kapott: a zöld leguán, mely valójában naracssárga volt. 
Amikor az állatgondozót, Tóth Attilát kérdeztem, azt válaszolta, 
hogy a narancssárga egy színváltozat.    

Bár téves lenne az állatoknak személyiséget tulajdonítanunk, egy- 
két négylábú tényleg úgy viselkedett mint egy ember. Az óriás 
levelibéka például szemmel láthatóan öntelten pihent egy ágon, 
míg a szenes teknős bölcs tekintettel vizsgálta környezetét. 
A leghumorosabb viszont a szakállas agáma volt. Ő nemesen 
trónolt egy faágon, de úgy, mintha ő uralkodna az egész állatse-
reg felett. A párduckaméleon gyorsan változtatta a hangulatát. 
Akár pár másodperc alatt sárga lett (az irigységtől).

Több halásztelki lakos emlékezhet arra, hogy két éve már járt 
a Hüllő Zoo Halásztelken. Akkor azonban még egy nagyobb, 
egy méter hetven centis krokodil szerepelt a kiállításon, ezúttal 
viszont egy cirka félméteres úszkált egy akváriumban. 
Az állatgondozó azonban elcserélte a nagyobbat kisebbre, mi-
vel az előbbi már veszélyesnek tűnt, nagyot tudott volna már 
harapni. 

Ilyen prózai és egyszerű a válasz – mondta Szabó Julianna mb. 
igazgató.

P. Szabó Dénes

Hüllőinvázió
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Mennyire volt nehéz felkészülni Nemecsek szerepére?

– Amikor először megkaptam a szöveget, nagyon örültem, 
hogy Nemecsek szerepét kaptam meg. Aztán rájöttem, hogy 
sokat kell rá készülnöm. 

Miért örültél Nemecsek szerepének?

– Korábban már hallottam A Pál utcai fiúkról, és tudtam, hogy 
Nemecseké egy izgalmas szerep. 

Hányadikos vagy?

– Negyedikes.

Akkor még nem kellett olvasni a regényt.

– Még nem. 

És várod már, hogy elolvasd?

– Igen, várom, mert szerintem a regényben van még egy-két 
rész, ami nem került bele az előadásba.

De most már tudod a történetet. És nehéz volt megtanul-
ni a sok szöveget?

– Hát, igen, nehéz volt. Anya, Apa viszont segített tanulni. Még 
Mama és Papa is átjött, hogy segítsenek. Felolvasták a szöveget, 
én pedig próbáltam bemagolni. Először az első felvonást gyako-
roltuk, a szöveget próbáltam memorizálni. A monológot volt a 
legnehezebb megtanulnom. 

Melyik monológot?

– Miután a vörösingesek megfürdetik Nemecseket a Füvész-
kertben.  

Nemecsek és közted van valami közös?

– Hát, mindketten picikék vagyunk. És egy-két társam engem 
is szokott ugratni vagy ok nélkül hibáztatni, de engem ez egyál- 
talán nem zavar.

A hasonlóság segített abban, hogy jobban beleéld magad 
a főszereplő helyzetébe?

– Igen, felidéztem az iskolai élményeimet. 

A színészkedés mellett még más elfoglaltságaid is van-
nak. Melyek ezek?

– A Színi Műhely mellett szinkronszínészettel is foglalkozom. 
Legutóbb például az Annie című filmben alakítottam a fősze-
replő fekete kislányt, majd egy Barbie című filmben egy kis-
kutyát, akit Ragacsnak hívnak. A Dínókaland című filmben 
szintén egy kislányt alakítottam, de még horrorfilmet is szink-
ronizáltam.

A horrorfilmben kit alakítottál?

– Abban is egy kislány voltam. A filmben gyerekek mennek a 
nagymamához nyaralni, akiről később kiderül, hogy egy go-
nosz nagyanyó. Ütötte-verte szegény gyermekeket. Az egyik 
testvér pedig, akárcsak Nemecsek Ernő, tüdőgyulladást kapott.   

És az Annie című film miről szól? 

– Egy kislányt még kicsi korában otthagynak a szülei egy ét-
terem előtt. Annie viszont árvaházba kerül, és ott nő fel. Egy-

szer azonban az iskolából hazafele menet, majdnem balesetet 
szenved, de megmenti őt a korményzó. A filmben amúgy Annie 
sokat énekel és kérdezősködik, akárcsak én! (nevet) 

Mennyi idő volt felvenni a szinkront az Annie-hez?

– Két nap. Bár folyamatosan dolgoztunk, csak öt-tíz perces szü-
neteket tartottunk. 

Ennyi teendő mellett sűrű lehet az időbeosztásod.

– Igen, ezért nem mindegy, hogy milyen programokra szeret-
nék járni és mikor. Egy film szinkronizálására bármikor felkér-
hetnek. A színi műhely csak péntekenként van, de ha megint 
elkezdünk készülni egy darabra, akkor újra szöveget kell tanul-
nom. A jövőben pedig csütörtökönként hip hop táncra fogok 
járni. Tavasszal és nyáron pedig lovagolni járok. Hú, nem is 
tudom, lehet, hogy valamit abba kellene hagynom…

És akkor még ott az iskola is…

– Igen, tanulás, leckeírás. Általában a napköziben írom meg a 
leckét, de ha nem készülök el, akkor otthon befejezem. Ha vi-
szont későn érek haza, akkor fáradt vagyok, és nem tudok oda-
figyelni. El-elalszom, elbóbiskolok. Úgyhogy nehéz a dolgom. 

Mi az álmod?

– Az álmom? Legyen egy lovam vagy egy pónim! (nevet)

P. Szabó Dénes

A Pál utcai fiúk című előadásban a tízéves Szücs Anna Viola játszotta a törékeny, de bátor Nemecsek Ernő főszerepét. 
A negyedik osztályos tanuló azonban nemcsak színészkedik, hanem hét stúdióban szinkronizál, de még reklámok-
hoz is adja a hangját. Annával a szerepe megtanulásáról, időbeosztásról és szinkronszínészetről beszélgettünk.  

Nemcsak Nemecsek
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2015 március ÜNNEP–NÓNAP

Március 6-án nagy örömünkre ismét zsúfolásig megtelt a 
Hunyadi Iskola aulája.

Szinte minden korosztály képviseltette magát a hagyományos 
Városi Nőnapi rendezvényen, ahol a vendégeket először Han-
feldt István képviselő  köszöntötte a város képviselő-testülete 
nevében, majd Stefanik Zsolt alpolgármester mondott megható 
ünnepi köszöntőt.

Kocsis Tibor a 2011. évi X-Faktor győztese először Szenes Iván 
dalaival, majd saját számaival is szórakoztatta a nagyérdeműt.

A rendezvényen készült képek is a jó hangulatot tükrözik 
vissza, köszönjük, hogy ilyen sokan, közel háromszázan jöttek 
el, s most sem távoztak ajándék virág nélkül!

KÉPES BESZÁMOLÓ A VÁROSI NŐNAPI RENDEZVÉNYRŐL
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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–

HALÁSZTELEK
 Köte lezo                  elleni  EBoltás

 Április 12-én és 26-án illetve Május 10-én és 24-én 

  8-12h és 14-16 óráig még a tavalyi áron. 
   A veszettségoltás ára 4500 Ft, 
    féreghajtó tabletta ára 10 kilóra 350 Ft.

     A veszettségoltás beadásával együtt mikrochip behelyezése is lehetséges.

      A háznál történo eboltáshoz elozetes idopont egyeztetés szükséges!  

Akcióinkat keresse facebook oldalunkon!
A Halásztelki Állatorvosi Rendelo Állateledel és felszerelés szaküzlet
Címünk: Halásztelek,   . Rákóczi F. út 50-52 (Óvoda utca felol)
Elérhetoség: 06 70 2894507 Dr. Török Sándor Ede
Állatorvosi rendelo és Állatgyógyszertár: 
Nyitvatartás: Hétfo, Szerda, Péntek: 9-11 és16-19 Kedd, Csütörtök:16-19 Szombat: 9-12
Állateledel és felszerelés szaküzlet: minden hétköznap 9-19, szombaton 9-12

Ha kutyája loncsos, lompos, bozontos, kutyakozmetikánkban 

 van a helye: Gépi nyírás már 2700 Ft-tól.

  (az ajánlat csak a gépi nyírásra vonatkozik) Elozetes idopontegyeztetés szükséges!
Egyéb kutyaszépészeti árainkról 
érdeklodjön személyesen 
kozmetikusunknál: 06-30-3840105
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KULTÚr – PONT
MÁRCIUS -HÓNAP

IDŐPONT PROGRAM HELYSZÍN

15. vasárnap

Városi ünnepség, Megemlékezés Március 15-ről 
9:30 Istentisztelet fellép 1000Szín-Ház, és a  Bocskai Oktatási Kp.

Koszorúzás

Márai
Református 
Templom
Márai
Petőfi-kert

16. hétfő
Tücsök hangverseny
Filharmonikusok koncertje

Bocskai aula
Hunyadi aula

17. kedd Öt órai tea, nagycsoportos szülők, tanítónők találkozása Tündérkert Óvoda
18. szerda Lányok, Asszonyok Kézimunka Klub Márai
19. csütörtök
20. péntek 18.00- A filmzene életre kel – koncert Hunyadi aula
21. szombat
22. vasárnap
23. hétfő
24. kedd
25. szerda A víz világnapja (március 22.) program óvodásoknak Duna Part
26. csütörtök
27. péntek 18.00- A filmzene életre kel – koncert Hunyadi aula

28. szombat
10-13 Családi délelőtt Mesekocsi színház: Igazságtevő nyúl című előadás

Húsvéti virágkiállítás (és kézműves foglalkozás)
Márai
Bocskai

29. vasárnap
30. hétfő
31. kedd


