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KÖZMEGHALLGATÁS bESZÁMoLójA KÉPEKbEn

Négy új műfüves focipálya 
került átadásra,
közel 54 millió Ft értékben

Új kőkerítés, kapu, platánok
a temető üzemeltetőjének,
az Elohim Kft. 
finanszírozásában

Közel 14 millió Ft-ból, 
pályázati támogatással megújult a Katona József tér

Járdaépítés: Kossuth L. utca – Dózsa Gy. utca közötti szakasz, 5 M Ft + Áfa 

Tisztasági festések: Hunyadi Iskola 
és Tündérkert Óvoda telephelyei: 1,5 M Ft

József Attila tér – új fitnesz eszközök 
a játszótéren: 4,7 M Ft+ Áfa

Márai tető felújítás, nyílászáró cserék 
a Sportcentrumban és a Hívatalban
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A KÖZMEGHALLGATÁSRÓL
A Képviselő-testület 2015. november 
5-én tartotta szokásos éves közmeg-
hallgatását a Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskolában. Este hat órára megtelt 
az aula az érdeklődőkkel.

Szentgyörgyi József polgármester első-
ként köszöntötte a megjelent képvi-

selőket és a lakosokat, majd beszámolt 
az elmúlt év eseményeiről, az elért ered-
ményekről. Ismertette az önkormányzat 
működésének gazdasági, pénzügyi, jogi 
környezetét, áttekintést adott az önkor-
mányzat előtt álló feladatokról.

A prezentációval egybekötött előadá-
sában részletesen szólt a Bethlen Gábor 
u. 57. szám alatti ingatlan vásárlásról, 
amely az iskola műszaki-technikai mű-
ködtetését segíti, a Gáton túli területeken 
történő ingatlanvásárlásokról a minél na-
gyobb zöldfelület létrehozása érdekében. 

Elmondta, hogy szükség van zöldhul-
ladék lerakóra, mivel lassan 4 ezer kertes 
ház van a városban, ezért az önkormány-
zat megoldást keres zöld komposztáló 
telep létrehozására. Az önkormányzat  
2016-ban szeretne minden háztartás 
számára szelektív hulladékgyűjtőt biz-
tosítani, kiváltva a városban kihelyezett 
központi szelektív hulladékgyűjtőket, 
ahova minden igyekezett ellenére sokan 
kihordják a kommunális hulladékot. 

A városban három játszótér van, ami 
már szerencsére kevés a lakosságszámhoz 
képest. Az északi területen – ahol most 
nagyarányú építkezés folyik - nincs park, 
a terület felparcellázásakor nem lett kö-
zösségi terület kialakítva, jó lenne terüle-
tet szerezve megoldani ezt. 

Az elmúlt évben négy műfüves pálya 
épült 54 mFt értékben, melynek 70%-
át az állam finanszírozta, 30%-ot kellett 
a városnak fizetnie. Az egyik pálya az 
iskolában épült fel. Az iskolában problé-
mát jelent a testnevelés órák megtartása, 
melyhez egyszerre öt tornateremre lenne 
szükség. Jelenleg a két tornateremben, az 
aulában, a régi könyvtárban, valamint 
amíg jó idő van, addig az udvaron oldják 
meg a testnevelés órák megtartását.  Egy-
egy műfüves pálya épült a két óvodában, 
egy az iskolában és egy szabadtéri pálya. 
A szabadtéri pálya konfliktust is eredmé-
nyezett, de az önkormányzat igyekszik 
konszolidálni az állapotot.

Befejeződött a temető kerítésének 
megépítése a Nefelejcs utcán, és új ková-
csoltvas kaput kapott a bejárat. A kerítés 
építése a Bethlen Gábor utcán folytató-
dik. Már így is nagyon ápolt, és karban-
tartott a temetőkert, de évről évre egyre 
szebb lesz. 

A Katona József téren található a ját-
szótéren eszközfejlesztést tervez az önkor-
mányzat. A Polgármester kérte  a nyug-
díjas egyesületeket, fogadjanak örökbe 
egy-egy parkot, ezzel is segítve a parkok 
gondozott állapotának megőrzését.

Elmondta, a Márai Közösségi Ház 
épülete hosszútávon bontásra van ítél-
ve, a tetőfelújítással sikerült 8-10 évvel 
megnövelni az élettartamát, azonban 
mindenképpen gondolkodni kell egy 
új művelődési házban. A 15-25 év 
közötti fiatalok hasznos időtöltésének 
nincs helye, keresni kell a megoldást 
közösségi tér kialakítására e korosztály 
részére is. 

Napirenden van, hogy az anyaköny-
vi feladatokat, és házasságkötést elviszik 
kormányhivatali szintre, azonban helyi-
séget továbbra is biztosítani kell, ezért 
legalább a kövezetet le kell cserélni a kö-
zösségi házban.

Az iskolában a földszinten tavalyelőtt 
felújításra került a férfimosdó, tavaly el-
készült a női mosdó, az idén az emeleti 
férfi és jövőre az emeleti női mosdó, me-
lyeknek csak az anyagárát kellett bizto-
sítani, mivel a városüzemeltetés dolgozói 
végezték el a munkát. 

Öröm, hogy évente 120-130 gyermek 
születik, de az iskolában egyre több tan-
teremre van szükség.

A Polgármesteri Hivatal és a Sport-
centrum új nyílászárókat kapott, és új 
ételszállító autót vásárolt az önkormány-
zat az elhasznált helyébe.

Július 1-jétől működik a IV. háziorvo-
si körzet, dr. Gál Péter Zoltán háziorvos 
rendelésével.

Az elmúlt egy évben elvégzett útfelújí-
tások, útburkolat javítások: 

• Szent-Györgyi A. utca – Bolyai J. 
utca – Eötvös J. utca – Szilárd L. u. 17 
mFt+Áfa

• Hermina utca – Dózsa Gy. utca 2,7 
mFt+Áfa

• Megyedűlő utca – Ilona utca keresz-
teződése 1,5 mFt+Áfa

• Járdaépítés: Kossuth L. utca – Dózsa 
Gy. utca közötti szakasz 5 mFt+Áfa

A következő útépítések – Hold köz, 
Ilona utca, Semmelweis utca, Puskás Ti-
vadar utca, halaszthatatlan a Diófasor u. 
felújítása.

Közös sikereink között kell említeni, 
hogy aktívan működnek a civil szerve-
zetek, kimagasló eredményeket ért el a 
Boksz Klub, valamint a DancEarth.

Idén is alkotott a Művésztelep, mű-
vészeti területen minden korosztályt 
megszólított, mindenképpen említést 
érdemel a „buszmegálló-projekt”, a mű-
vészeti gyermekprogramok, színes, mű-
vészeti publik-art projektek, nyugdíjas 
festőklub.

Jó visszhangot kapott a Kultúr-pont 
létrehozása, mely a város több pontján 
a folyamatos t biztosítja a lakosság és az 
Önkormányzat között.

A város nyugdíjasai az egyesületeken 
keresztül (Halásztelki Mozgáskorlátozot-
tak Egyesülete, Nyugdíjas Baráti Kör Egye-
sület, Halásztelki Nyugdíjas Egyesület) 
aktívan részt vesznek a közösségi életben. 
A Vöröskereszt halásztelki szervezete, 
folyamatosan szervezi a véradást, de  ak-
tivistái, tagjai sokat segítenek szociális, 
egészségügyi problémák megoldásában.

Mindannyiunk nagy öröme, hogy 
Cseh László halásztelki lakos, és remélhe-
tőleg az is marad. A város próbál lehető-
séget találni tanuszoda építéséhez, amely-
ben oktathatná a város apraját-nagyját. 

Jeles sportolóink között itt is meg-
említette Répási Petrát, aki atlétikában 
szintén olimpiai szereplő lesz, és Gö-
rögh Zoltánt, aki már ugyan nyugdí-
jas, de 2014-ben megyei szinten az év 
testnevelője volt.

Sikeresek voltak a közösségi rendezvé-
nyek – Városi Karácsony, Nőnap, Föld 
Napja, Sportnap és Futóverseny, Majális, 
Anyák Napja, Szent László Nap, Nemze-
ti Összetartozás Napja, Halásztelki Nem-
zetközi Zenetábor, Augusztus 20.-vi-
rágültetés, Szüret, Idősek Világnapja, 
Mesenapok, a hagyományos Bolgár Ke-
rék Ünnep, Bulgária Nemzeti Ünnepén 
szeptember 19-én.

Végezetül röviden pontokba szedve 
az önkormányzat előtt álló feladatok-
ról szólt:

• háziorvosi praxisváltás,
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• háztól történő szelektív hulladék-
gyűjtés,

• zöldhulladék-lerakó létesítése,
• futópálya építése,
• sportpálya fejlesztése,
• posta költözése
• ifjúsági közösségi tér létrehozása, 
• beépült területek aszfaltozása, út-

felújítások, hivatal épületének külső re-
konstrukciója,

• gyalogos járdaépítés az óvoda és a 
Kisgyár utca közötti szakaszon,

• gáton túli területek további felvásár-
lása, zöld terület növelése,

• iskolabővítés,
• Petőfi tér térkövezése,
• nappali foglalkoztató létesítése.
Szentgyörgyi József polgármester be-

számolóját követően, a hozzászólások, 
kérdések következtek. Elsőként az írás-
ban érkezett kérdés, illetve panasz ke-
rült sorra. Mindkettő a Barátság utcá-
ból a műfüves pálya miatt. Elhangzott, 
hogy az Önkormányzat a pálya haszná-
lóival párbeszédet fog kezdeményezni, 
kis türelmet kér az ott lakóktól. Tervbe 
van két térfigyelő kamera felszerelése 
is, továbbá a két körzeti megbízott, 
akik a munkaidejükön felül dolgoznak 
a városban, a jövőben kiemelt figyel-
met fognak fordítani a parkok ellenőr-
zésére. A megnövekedett feladatok mi-
att megoldás lehetne egy új közterület 
felügyelői státusz létesítése. 

Elsőként a közlekedés nehézségeit em-
lítette egy hozzászóló. A 4-es metró át-
adása után indították be a 689-es buszt, 
mely a Kelenföldi pályaudvarig közleke-
dik, a gerincúton. Sok halásztelki életét 
megkönnyítené, ha bejönne a városba, 
mert közvetlenül eljutnának a metróig. 
Azt kérdezte mennyi hozzájárulást igé-
nyelne ez a kis szakasz.

Szentgyörgyi József válasza, hogy a 
Volán szolgáltatása nem igényel hozzá-
járulást, a BKV járatának kibővítése igé-
nyelne többletköltséget. Elmondta, ko-
rábban már kezdeményezte, hogy tegyék 
vissza a járatot a régi 38-as busz vonalára, 
de akkor azt mondták, hogy az idő miatt 
nem akarják, mert a gerincúton 5 perc 
alatt fent van a busz, ennek a területnek a 
bejárása pedig 25 perc lenne. Megoldást 
akkor tudnának találni, ha a Szilárd Leó 
utca és a Megyedűlő utca el lenne látva 
szilárd burkolattal és azon keresztül belső 
kört tehetne a busz. 

Majd gondozatlan, elhagyott ingatla-

nok, és a lakcím bejelentkezés, valamint 
a közvilágítás problémáit vetették fel a 
jelenlévő lakosok.  

Szentgyörgyi József válaszában, kitért 
arra, hogy tudnak a problémáról, több 
örökös van, de senki nem foglalkozik az 
ingatlannal. Elmondta szerinte az épít-
ményadó talán ösztönözni fogja az in-
gatlantulajdonosokat, hogy rendezzék az 
ingatlanok jogi sorsát. 

A bejelentkezéssel kapcsolatos nehéz-
ségek sem ismeretlenek. Az állam kitalált 
egy új lakcím nyilvántartási rendszert, 
a Központi Címregisztert. A lakcím-
nyilvántartást összekötötte a földhiva-
tali nyilvántartással, a két nyilvántartás 
adatait a hivatalnak kell felülvizsgálnia, 
mintegy ötezer címen. Az adatok ösz-
szevetése sok problémát hozott felszínre, 
aki 10-20-30-50 évvel ezelőtt épített egy 
házat és nem küldte el a használatbavételi 
engedélyt a földhivatalnak, akkor a föld-
hivatal nem tüntette fel a házát. Most 
minden címet gps-koordináta alapján 
azonosítanak, viszont a gps-koordinátát 
csak épülethez tudják rendelni, tehát ha 
a földhivatal nem lát épületet a telken, 
akkor nem rendel hozzá gps-koordiná-
tát, tehát nem lehet bejelentkezni. Ezért 
előbb be kell jönni a hivatalba és rendez-
ni a dolgokat.

A közvilágítási igényeket feljegyezzük, 
és az önkormányzat lehetőségei szerint 
folyamatosan bővíti az utcai lámpákat.

A legnagyobb indulatot a helyi adóval 
kapcsolatos hozzászólások váltották ki. 
Az egyik hozzászóló szerint az adó meg-
állapításánál, nem vették figyelembe a 
nyugdíjasok, és családok helyzetét.

A Polgármester elmondta, a mostani 
Képviselő-testület két dolgon változta-
tott. Az adó mértékén, és a kedvezménye-
ken. A telekadó 30 Ft-ról 100 Ft-ra nőtt, 
melynek oka az, hogy az északi területen 
az infrastruktúra kiépítése a város köte-
lezettsége, miközben az infrastruktúra az 
ottani ingatlanok értékét növeli. 2005-
ben 800 telket vont a Képviselő-testület 
belterületbe, melyre kb. 2 400-2 500 
új lakos érkezik, akiknek semmilyen 
infrastrukturális fejlesztéséről nem gon-
doskodott. Ezért döntöttek 2006-ban a 
telekadó 50 Ft-ban történő megállapí-
tásáról. Hozzátette, hogy azok a telektu-
lajdonosok, akiknek egy legfeljebb 1100 
négyzetméternél nem nagyobb beépítet-
len telke van most is 50 Ft-ot fizetnek. 
Az építményadó tekintetében is a 600 

Ft-ról 800 Ft-ra emelés mellett jelen-
tősen kibővült az adókedvezményben ré-
szesülők köre. Megszűnt az úgynevezett 
garázsadó, és az ingatlantulajdonosok a 
bejelentett személyek után 25-25% ked-
vezményt vehetnek igénybe. 

Néhányan nehezményezték, amiért az 
önkormányzat öt évre visszamenőleg sze-
di be az adót.

Az elhangzottakra reagálva Szentgyör-
gyi József polgármester elmondta, egy-
részt megérti az emberi oldalát azonban a 
hivatal teljesen jogszerűen jár el.

Szabó Tibor önkormányzati képviselő 
hozzászólásában kiemelte, hogy a lakó-
ingatlanok adómentessége 2007-től vál-
tozott. Szerinte a Halásztelki Hírmondó 
2007. januári számában megjelent írások 
az adórendelet változásáról nem voltak 
egyértelműek. A halásztelkiek többsége 
nem tudott arról, hogy ingatlanadó be-
vallást kell tennie. 

Szentgyörgyi József kiemelte,  Halász-
telken egy olyan adórendszer van, hogy az 
üres telek telekadót fizet, ha építenek rá, 
akkor ingatlanadót fizet, ha az ingatlan-
tulajdonos bejelentkezik a saját ingatlan-
jába, akkor egy ingatlan után megilleti az 
adómentesség. Ennek az volt a logikája, 
hogy korábban az állam megosztozott az 
önkormányzatokkal a személyi jövede-
lemadón, tehát egy lakos után akkor kap 
pénzt az önkormányzat, ha állandóra be 
van jelentkezve, és azt az összeget tudják 
fordítani arra, hogy nem szedik be az ő 
ingatlanadóját, ezért kapja meg a men-
tességet. 2013-tól a Kormány elvette a 
személyi jövedelemadót a településektől. 
Ma, ha beköltözik valaki Halásztelken 
az ingatlanjába és nincs autója, akkor 
semmilyen adót nem fizet, a városnak 
gyakorlatilag nincs bevétele  utána. Ne-
vezetesen minden egyes ingatlan beépítés, 
ami jó a telektulajdonosnak, az veszteség 
a városnak, mert nem tudják miből finan-
szírozni az utat, a közvilágítás kiépítését, 
a bölcsődei, óvodai és iskolai nevelését. 
Két választási lehetőség volt. Az egyik, 
hogy megemelik az itt lakók adóját és ab-
ból fizetik az északi területen az ingatlan 
növekedésből keletkező költségeket. A 
másik, hogy azt mondják, azok fizessék, 
akik haszonélvezői az ingatlan értéknöve-
kedésnek, és ezért van telekadó.

Elmondja továbbá, hogy a cél azt volt, 
hogy azok akik a településen élnek, je-
lentkezzenek be, mert az a tapasztalat, 
hogy sokan nem jelentkeztek ki Buda-
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Értesítjük a lakosokat, hogy az Önkormányzat 
2015. december 7–9. (hétfő, kedd, szerda) 

karácsonyi csomagot oszt 
a Márai Sándor Közösségi Ház nagytermében

december 7-én hétfőn: 12:00–18:00-ig
december 8-án kedd: 10:00–17:00-ig
december 9-én szerda: 10:00–17:00-ig 

A juttatásokra jogosultak:
öregségi nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban részesülők,

Jövedelemhatár: 69 000 Ft/hó
munkanélküliek,
jövedelempótló támogatásban részesülők. 

Kérjük, hogy a csomag átvételekor  a személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat 
és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását (zöld színű igazolás) hozzák magukkal.
 

CSALÁDONKÉNT EGY CSOMAGOT TUDUNK
BIZTOSITANI!

Halásztelki Város Önkormányzata

Karácsonyi csomag

pestről, mert ott bizonyos kedvezmények 
megmaradtak, mint például a háziorvos, 
ingyenes parkolás, stb. Mindeközben a 
település semmilyen forrást nem kapott 
azért, mert itt laknak, noha mindenki-
nek költsége keletkezik, a város üzemel-
tetése közös költség, amelyben minden-
kinek részt kell vennie. 

Igaz Tibor hozzászólásában javasolta a 
kommunális adót bevezetését, kifogásol-
ta a közvilágítást több utcában, a Megye-
dülő házszámozási problémáit, az útjaví-
tás minőségét. 

Véleménye szerint máris kevés a 
bölcsődei férőhely.

Szentgyörgyi József válasza, a házszá-
mozást már megoldották, de nem min-
denki vezette át az ingatlanon. Az Akácos 
utcától kifelé Külső Megyedűlő utcára 
változott, ott újraindul a számozás, ezt a 
számozást át kell vezetni, de ellenőriztet-
ni fogja. 

A friss utak akkor nem mennének 

tönkre, ha minden ház előtt meglenné-
nek a csapadékvíz-elvezetők, az árkok.

Nem hallott róla, hogy kicsi lenne a 
bölcsőde. Kérte küldje be hozzá, akinek 
ilyen gondja van. BKK-val kapcsolatban 
elmondta, ahova kimegy a kékbusz, ott 
5-10 mFt-ot fizet érte a település. Az 
egyeztető tárgyalások most arról szólnak, 
hogy mindenki a volánt akarja a kékbusz 
helyett. 

Útjavításokkal kapcsolatos észrevéte-
lekre Szentgyörgyi József elmondta, hogy 
jövőre az Ilona utca vége a Puskás Tiva-
dar utcáig elkészül, és remélhetőleg sor 
kerül a Puskás Tivadar utcára is, bár ezt 
még nem tudja megígérni.

A Megyedűlő utca beépítettsége 60%-
os volt, de a balesetveszély miatt lett ki-
építve az út. 

Egy Géza utcai lakos csapadékvíz 
elvezetéssel kapcsolatos problémáról 
számolt be.

Szentgyörgyi József elmondta, min-

denhol kell árok, mert akkor tudja el-
nyelni az összes csapadékvizet a rendszer, 
ha nem folyik le minden víz a mélyebben 
fekvő területekre, hanem folyamatosan 
elnyelik az árkok. 

További kérdésre elmondta egy közvi-
lágítási lámpa 12 millió Ft, egy körforga-
lom kiépítése 35 millió Ft. A forgalom 
problémáját a körforgalmas lejáró oldaná 
meg az M0-ról, illetve M0-ra. 

Többen felhívták a figyelmet az in-
gatlantulajdonosokat terhelő kötele-
zettségekre,  az utcára ültetett sövények 
vágására, a közterületre szabálytalanul ki-
helyezett beton oszlopokra, autógumik-
ra, a járdáról a hó eltakarítása.

Végül egy lakos a Diófasor utca  na-
gyon rossz állapotára hívta fel a figyelmet.

A kérdések majdnem kilenc órára fo-
gytak el, ekkor a Polgármester megkö-
szönte a jelenlévők türelmét, aktivitását 
és bezárta a közmeghallgatást.

Baloghné dr. Nagy Edit jegyző

Tisztelt Lakosok!
Kedves Halásztelkiek!

2015-ben közel 250-en jelentkeztek be Halásztelekre, így a 
lakosság létszáma 9 700-ra emelkedett, ugyanakkor életvi-
telszerűen közel 11 000-en tartózkodnak a városban. Na-
gyon sok állami támogatás, finanszírozás  lakosságszámhoz 
kötött, ezért anyagi veszteséget is jelent a városnak, ha azok 
a lakosok, akik a városban élnek nem jelentkeznek be az 
ingatlanjukba.
Szeretném felhívni az új lakosok, ingatlan-tulajdonosok fi-
gyelmét, hogy Halásztelken minden ingatlan adóköteles, a 
használatba-vételi engedély megszerzésével ingatlanadó be-
vallást is kell készíteniük!
Ugyanakkor jelentős kedvezményeket biztosított a képvi-
selő-testület:
1. Ha a tulajdonos állandó lakcímmel rendelkezik az in-

gatlanában, az első ingatlana után 100%-os kedvezményt 
kérhet az adójára.

2. Amennyiben az ingatlanban bérlők, albérlők laknak, be-
jelentett lakosonként 25% adókedvezményre jogosultak.

A városoktatási, nevelési szolgáltatásai (bölcsőde, óvoda, is-
kola) igénybevételének szintén feltétele a városban állandó 
lakcímmel való rendelkezés.
Ezért kérünk mindenkit, hogy a jogszabályban előírt kö-
telezettségének eleget téve beköltözés vagy kiköltözés után 
lakóhelyét, nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni szíves-
kedjen.
Az adókedvezmények figyelembe vételénél minden évben 
az év első napján bejegyzett állapot az irányadó.

Együttműködésüket köszönjük.
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Rendőrségi Felhívás!

A Szigetszentmiklós Rendőrkapitányság 
állományában szolgálatot teljesítő  
 Hullai Péterné c. r. ftzls. nyomozó  

megkeresi mindazon  
ÁLLATVÉDELEMMEL foglalkozó  

csoportokat, magánszemélyeket,  
akik szívesen részt vennének  

a 2015. december 11-én megtartandó
„Az állatok védelméért” megbeszélésen, 

személyes találkozón.

Az érdeklődők a HullaiPPa@pest.police.hu 
email címen jelentkezhetnek,  

név és telefonszám, 
email cím megjelölésével.  

Helyszín és időpont: 
Szigethalom, Sport u. 4. 

Városi Szabadidő központ
2015. december 11. (péntek) 18:00 óra 

Jelentkezési határidő: 
2015. december 5.

JEdlIk ÁNyOs díJ

Városunk polgára, Holakovszky 
László november 11-én meg-

kapta a Jedlik Ányos díjat a Magyar 
Tudomány Napja alkalmából. Ez a 
legnagyobb elismerés, amelyet Ma-
gyarországon feltaláló kaphat, annak 
idején Rubik Ernő is elnyerte. 

Holakovszky négy évtized alatt 18 
találmányt jelentett be, ebből volt 
olyan, amelyre 25 országban megad-
ták a szabadalmat. Több világkiállí-

táson is nagydíjat érdemelt ki, egy Las Vegasi nagy nem-
zetközi kiállításon és vásáron egy szavazáson a Sonyt és az 
IBM-et is megelőzte.

Találmányai többsége a fejen viselhető virtuális video 
megjelenítőre vonatkozik, 1987 óta négy generációt fejlesz-
tett ki, többek között az MTA Számítástechnikai és Auto-
matizálási Kutató Intézetben. 

A híressé vált Google Glass és Epson Moverio videoszem-
üvegek az ő eredeti 1987-es bejelentésén alapulnak, ame-
lyet ennyi idő után már nem lehetett fenntartani.

Gratulálunk!
A plakett 9 cm átmérőjű kétoldalas bronzé-
rem. Formája kerek. Előlapját Jedlik Ányos 
domború mellképe díszíti, a Jedlik Ányos-
díj körirattal. Hátlapja domború krátersze-
rű képződményt ábrázol, kipattanó – az al-
kotó gondolatot, a találmányt szimbolizáló 
– szikrákkal, valamint – 2011-től – Szelle-
mi Tulajdon Nemzeti Hivatala (eredetileg: 
Magyar Szabadalmi Hivatal 1896-1996) 
felirattal. Pereme a kitüntetett nevét és a 
plakettet alkotó művész, Asszonyi Tamás 
AT monogramját tünteti fel.

TüDőSzűréS
2015. 11. 16.–2015. 11. 30-ig

Tüdőszűrést tartunk!
Hétfő: 11:30–17:30
Kedd: 7:30–13:30

Szerda: 11:30–17:30
Csütörtök: 7:30–13:30

Péntek: 7:30–13:30

A tüdőszűrés helye:
Márai Sándor Közösségi Ház „Bolgár iroda”

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat! A szürövizsgálat 
40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 

40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat 
díja 1 700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt öszeg. 

14–18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői 
beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve 
a 18 évnél idősebb tanulóknál, akik az oktatási törvény ezt előírja,

a vizsgálat természetesen ingyenes.
Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, 

TB kártyáját illetve, ha van az elöző évi tüdőszűrő igazolása!
Tüdőgyógyintézet, Törökbálint

Zöldhulladék ElsZÁllítÁsa
Az Aries Kft. az idei évben is egy alkalom-
mal, december első hetében, szemétszállítási 
napokon minden szemétszállítási szerződéssel 
rendelkező háztartásból ingyenesen elszállítja 
a zöldhulladékot. Kérjük a tisztelt lakosokat, 
hogy a falevelet zsákokban, az egyéb zöldhul-
ladékot pedig rendezett formában készítsék ki 
a szemétgyűjtő edény mellé, hogy azt az Aries 
Kft. munkatársai el tudják szállítani. Együtt-
működésüket köszönjük.

www.halasztelek.hu
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November 7-én, szombaton délelőtt közel 100 óvodás lá-
togatta meg a Hunyadi Mátyás Általános Iskolát. A leendő 
első osztályosok szüleik kíséretében ismerkedhettek az isko-
lai környezettel, a tanító nénikkel. 

Nagy lelkesedéssel vettek részt a kézműves foglalkozáson, 
játékos sportvetélkedőn, a rendhagyó nyelvórán és a moz-
gásfejlesztő lufis játékon. Mi, tanító nénik reméljük, hogy 
ez a lelkesedésük a szeptemberi iskolakezdés után is sokáig 
megmarad.

Bruszt Márta
igazgatóhelyettes

ISKoLAcSALoGATÓ A HunyAdIbAn

 
 

Felvételi tájékoztató
Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

2314 Halásztelek, Somogyi Béla u. 50.
OM: 200708 KLIK: 132013 Tel.: 06/24-474-231

www.hunyadi.halasztelek.hu 
Gimnáziumunkban a tanítás általános tanterv szerint folyik, 

kiemelt óraszámban az idegen nyelv és az informatika. 
Első idegen nyelv: angol, második idegen nyelv: német vagy orosz nyelv.

Tantárgyi kód: 01.
A felvehető tanulók maximális létszáma: 34 fő.
Sajátos nevelési igényű tanulókat is fogadunk.

Az idegen nyelvek és az informatika oktatása bontott csoportokban történik, 
tudásszint szerint szervezett csoportokban.

 
A felvételi eljárás

A felvételi eljárás során 50%-ban az általános iskolai (5-7. osztály év végi + 8. osztály félévi)
tanulmányi eredményt, 50%-ban a központi írásbeli vizsga eredményeit vesszük figyelembe.

A központi írásbeli vizsgán elért pontokat a sajátos nevelési igényű tanulók esetében is beszámítjuk.
Felvételi beszélgetésre behívjuk a jelentkezőket.

 
Felvételi előkészítő

Ingyenes felvételi előkészítő foglalkozásokat tartunk heti két órában 2015. november 11-től minden 
szerdán 14:30-16:00 óráig 

magyar és matematika tantárgyból - hetenként váltva.
A felvételi előkészítő ingyenes, telefonon történő előzetes bejelentkezéssel lehet csatlakozni.
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Megjelenik havonta 3 700 példányban

Október 31-én, Halloween estéjén 
a fiatal halásztelki színészek ször-

nyeknek öltöztek, és embereket ijeszt-
gettek a volt Vidámpark területén. Per-
sze, csak azokat, akik ezért fizettek is. 

Rémisztő programokkal várta a lá-
togatókat a Holnemvolt Park, vagy-
is a volt Vidámpark október utolsó 
estéjén. A szülők és a gyerekek újra 
felülhettek a körhintára, bemehettek 
az Elvarázsolt Kastélyba vagy tehettek 
egy kört a volt szellemvasúttal. A legiz-
galmasabb viszont kétségkívül a „Ször-
nyecskék háza” nevű helyszín volt. A 
volt dodzsemezőből átalakított épület 
egy vérbeli horror-kastéllyá alakult. 
Ósdi tárgyakkal teli poros lakásbelsők, 
fákkal benőtt ösvények és persze sötét 
folyosók várták azokat a látogatókat, 
akik betértek az épületbe.

A szörnyház „tulajdonosa”, vagyis a 
játékmester Csizmadia Ákos volt, aki 
már évek óta tanítja a halásztelki gye-
rekeket a Máraiban a színészmesterség 
fortélyaira. A 37 éves férfi aranyszínű 
hálóköpenyben és vastagkeretes szem-
üvegben fogadta a szülőket és gyere-
keket, majd felhívta a figyelmet arra, 
hogy a házat különféle rémek lakják. A 
rémek persze a halásztelki színésztanon-
cok voltak, alaposan kimaszkírozva. A 
művérnek valamint a fehér és a fekete 
festéknek köszönhetően a tizenévesek 
tényleg úgy néztek ki mintha egy kísér-
tet ház gonosz szörnyei lennének. 

Miután Ákos közölte a látogatók-
kal, hogy a házat rémségek lakják, egy 
félhomályos nappaliba invitálta őket. 
Odalépett egy lányhoz a csoportból, 

majd így szólt: „Mondj egy számot!” 
Mire a lány azt mondta: „Négy”. Ákos 
tömören felelt: „Öt. Én nyertem.” Ezu-

tán büntetésképp egy rozoga hűtőgép-
hez kísérte a lányt, ahonnan az egyik 
halásztelki kislány ugrott ki, a frászt 
hozva a családra. De az igazán para rész 
csak ezután következett! A családnak 
végig kellett sétálnia egy sötét folyo-
són, melyből tompa puffanások, velőt 
rázó sikolyok hallatszottak. Egy vörös 
fényben úszó szobában újabb kísértetek 
hozták a frászt a gyanútlanokra. A láto-
gatók végül az ágakkal benőtt folyosóra 
értek, melynek egyik kanyarulatában 
maga a Kaszás várakozott. Mondani 
sem kell, ezután mindenki a lehető leg-
hamarabb hagyta el az utolsó, fátylak-
kal és ágakkal teleaggatott termet.

A Szörnyecskék háza előtt egész este 
hosszú sor állt, Ákos és a gyerekek egé-
szen 11-ig rémisztgettek. Nem hiába, 
az emberek vevők a horrorra.

P. Szabó Dénes

GyEREKEKbőL SZÖRnyEK

ELKÉSZÜLT !
A gyerekek nagy örömére a Tündérpalánta 
bölcsőde Pillangó I. csoportban elkészült 
a régóta tervezett falfestmény. A megraj-
zolás, kontúrozás, kiszínezés a szülők és 
kisgyermeknevelők közös munkájának 
eredménye. A csoportszoba meghittebbé, 
hangulatosabbá vált. Köszönjük a szülők 
és kisgyermeknevelők munkáját, vala-
mint a felajánlásként érkezett festékeket a 
HOLD_ING KFT.-nek.

Tündérpalánta bölcsőde dolgozói
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November elsején, vasárnap, a görögkatolikus temp-
lomunkban megemlékeztünk az elhunytjainkról, 

ahogyan aznap délután a halásztelki temetőben a sírok 
megszentelésekor is. Krisztus nem hagyott bennünket bi-
zonytalanságban az ő sorsuk felől. Amikor befejezzük így-
vagy úgy, földi létünket, átlépünk a tér és idő kategóriáiból 
az állapotba, Isten végtelen szeretetébe. Ezt nevezzük örök-

életnek. A minap hosszasan beszélgettem ágya mellett egy, e 
földi léttől, gyógyíthatatlan  betegsége miatt, lassan búcsút 
vevő ismerősömmel.

Feküdt, fizikailag lerobbanva, a szeme mégis csillogott 
és a saját jövőjéről és szerettei jövőjéről beszélt. Elmondta, 
hogy ő hit nélkül nőtt fel, meggyőződéses ateista családban. 
Azonban Isten többször megmutatta magát neki. Ennek 
következtében mára megerősödött a hitben. Tudja, hogy 
van folytatás. Ezt többeknek is akadozva, de végtelen ked-
vességgel elmondta.

Akik őt hallgatják és ellátogatnak hozzá, döbbenetes, ka-
tartikus, szinte ünnepi élménnyel térnek haza. Ezt jelenti a 
hit, az örökéletbe vetett reménység. Nemcsak Lacival tör-
ténik ez meg, hanem oly sok ismerősünkkel, barátunkkal, 
hozzátartozónkkal. Mennyire féltjük őket. Mi próbálunk 
erőt adni nekik és igazából sokszor ez fordítva van. Ők biz-
tatnak minket  az úgynevezett halálos ágyukról. Van folyta-
tás, Isten szeretete átölel és nem hagy elveszni. Milyen jó ezt 
tudni. Milyen jó tudni, hogy valóban boldog a mi nyugal-
munk és örök a mi Isten melletti létünk! 

Gábor atya

HALoTTAK nAPJA
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– Mikor döntötte el, hogy gyerekekkel 
foglalkozik?

– Már tizenévesen, amikor gimnazista-
ként ifivezetőnek álltam. Ez azt jelentet-
te, hogy általános iskolai tanárok, tanítók 
mellett segítettem a közösségépítésben. 
Például a kirándulások, a táboroztatások 
vagy az akadályversenyek lebonyolításá-
ban. Majd az érettségi után jelentkeztem 
a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolára, de 
én ott nagyon unatkoztam. Frusztrált a 
semmittevés. Azon kívül, hogy bejártunk 
az előadásokra, a szemináriumokra, úgy 
éreztem, hogy csak telnek a napok, és 
nem történik semmi érdemleges. 

– Mit várt, minek kellett volna történ-
nie?

– Olyan közösségi életre vágytam, ami 
nem abban merül ki, hogy esténként a 
közeli Templáriusz nevű szórakozóhe-
lyen buliznak a többiek, majd délelőtt 
a koleszból átcaplatnak az előadásokra. 
Szerettem volna, ha lettek volna olyan 
klubok, műhelyek, ahol megvitathattuk 
volna az élet dolgait. 

– Mit csinált, hogy ne unatkozzon?
– A közelben volt egy csecsemőott-

hon, ahová egy barátnőmmel feljártunk 
segíteni. A kis tipegőkkel foglalkoztunk, 
elvittük őket sétálni, játszottunk velük. 
Aztán elmentem tanítani, de képesítés 
nélkül. 

– Ennyire dúlt Önben a tanítási vágy?
– Ennyire dúlt bennem, hogy olyat csi-

náljak, aminek van értelme! (nevet)
– Kiket tanított és mire?
– Napköziben kezdtem, harminchat 

gyerekkel. Egyetlen kérésem volt az ak-
kori igazgató-helyetteshez, hogy engedje 
meg, ne elsős osztályt kelljen tanítanom, 
mert arra nem éreztem magam szakmai-
lag felkészültnek.

– Elsősöket tanítani nehezebb?
– Óriási felelősség, hogy az ember 

megtanítsa a gyerekeknek, hogyan kell 
írni-olvasni. Nem volt apelláta: elsős 
napközis tanár lettem. Délelőtt 11:40-
kor átvettem harminchat gyereket, és 
délután ötig kellett rájuk vigyáznom, 
ebédelni vinni, tanítani és szórakoztatni. 
A gyerekek teljesen rám voltak utalva. 

Ők még csak elsősök voltak, és mivel 
kezdő tanár voltam, én is csak „elsős” 
voltam. Az első hónap után tettem fel a 
kezem, mondván „én ezt nem csinálom”. 
Elég sokat sírtam. 

– Mit tett aztán?
– Mondtam anyukámnak, hogy ez 

nem az én világom. Biztos rossz szakmát 

választottam. De anyukám megnyug-
tatott, azt mondta, nem szabad egyből 
feladni az álmainkat. Így elkezdtem ter-
veket szőni.

– A pályaválasztás nem mindig egyértel-
mű.

– Nem, egyáltalán nem. Én eredetileg 
az egészségügyben akartam dolgozni, 
szülésznő akartam lenni. Gyerekkorom-
tól kezdve vonzott, hogy újszülöttekkel 
foglalkozzam. 

– Miért lett végül tanár?
– Már ifivezetőként úgy éreztem, hogy 

képes vagyok a fiatalabb korosztállyal 
foglalkozni. Másrészt kamaszkoromban 
többször majdnem elájultam a vér látvá-
nyától. Többen mondták is nekem, hogy 
hanyagoljam az egészségügyi pályát. De 
igazából a legmeghatározóbb az volt, 
hogy nagyon jó pedagógusok között ne-
velkedtem fel. A személyiségük, a szakma 
és a gyerekek iránti elkötelezettségük na-
gyon meghatározó volt.

– Mikor kezdett el tanítani?
– 1985-től az Aszódi Általános Iskolá-

ban, ahol első osztályosokat tanítottam. 
1993 óta pedig Halásztelken tanítok, a 
Halásztelki Általános Iskolában, ami ma 
a Hunyadi.

– Miben különböznek a régi, 1985-ös és 
a mai, 2015-ös általános iskolások?

– Óh, hát óriási a különbség! Más kö-
rülmények között nőnek fel a gyerekek. 
Az elmúlt húsz évben hatalmas elektro-
nikai robbanás történt. Azok a gyerekek, 
akiket még a nyolcvanas, kora kilenc-
venes években tanítottam egy sokkal 
ingerszegényebb környezetben nőttek 
fel. Nem érte őket annyi hatás. Se a csa-
ládban, se az iskolában. Nagyobb nyu-
galomban tudtak felnőni. Éppen ezért 
lassabban is telt az idő. Ma az osztály-
teremben állandó a zaj, a mozgás, nincs 
egy perc nyugalom se.

– Zizegnek a gyerekek?
– Eleve úgy jönnek be az iskolába. Fel 

vannak fokozva. Ha ’85-ben beléptél 
egy terembe, azt láttad, hogy a gyere-
kek csendben beszélgetnek, nézelődnek, 
rajzolgatnak. Ma bemész az ajtón, és azt 
hallod, hogy nagy a zajongás. De hát ma 
már hangos lett a világ.

– Ön hogyan nyugtatja meg a gyereke-
ket?

– Én azt szeretem, ha a gyerekek tud-
ják, hogy szeretem őket. Már az első 
pillanattól próbálok közel férkőzni hoz-
zájuk. Sokat szoktam mesélni nekik. És 
megkérdezem, hogy hogy vannak. Pró-
bálok minél több időt beszélgetni velük. 
Fontos, hogy elmondhassák a gondola-
taikat, és meghallgassák az enyémeket is. 
Ha kíváncsiak rá.

– A régi időkben viszont mindig csak a 
tanár beszélt, a diák hallgatott.

– Én nem vagyok ilyen szigorú. 
– Vagyis ’85 óta ilyen beszélgetős órákat 

tartott.
– Mindig. Ha a kommunikáció nem 

működik, én képtelen vagyok bármit 
is csinálni. A magyar fiataloknak is az 
a legnagyobb baja, amikor valahol meg 
kell szólalniuk. Ha gyerekkorban meg-
tanítjuk neki, hogyan kommunikáljon, 
hogyan kérdezzen, akkor ilyen téren nem 
érheti baj. 

– És mi a felnőtt feladata?
– Hogy meghallgassa a fiatalt, és az 

életkorának megfelelően adjon neki vá-
laszt. 

– Kedves Valéria, köszönjük a beszél-
getést, és gratulálunk a Halásztelek Érde-
mérem kitüntetéshez! Reméljük, sokáig 
számíthatunk munkájára!

P. Szabó Dénes

HALÁSZTELEK ÉRdEMREndESEK 2015.
– II. rész JelencsIk ValérIa –

Négyrészes sorozatunkban bemutatjuk a 2015. augusztusában „Halásztelek 
érdemrenddel” kitüntetett lakosainkat. A második interjúalanyunk Jelen-
csik Valéria tanítónő, aki már 1993 óta oktatja a halásztelki gyerekeket. Az 
53 éves hölgy szerint a legfontosabb, hogy a fiatalok korán megtanuljanak 
jól kommunikálni. Akkor nem érheti őket baj az életben.
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Lányok, Asszonyok Kézimunka Klub
Foglalkozásai: kéthetente szerdán 14-16 óra között
Időpontja: XI. 25., XII. 9.
A klub tagjai számára ingyenes a varrógép használata!
Vezeti: Halmai Jánosné

Halásztelki Társasjáték Kör
Foglalkozásai: pénteken 17.30 -22 óra között.
Vezeti: Nyúl Ferencné

Sakk-kör
keddenként 17-20 óra között; Vezeti: Sitkei András

Garabonciás Egyesület
Foglalkozásai:csütörtökön 19-21 között
Vezeti: Popov Szimeonov Trifon

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

Bokréta NéptáNc EgyEsülEt

Foglalkozásai: hétfőn 18:30-20:30 óra között
Vezeti: Tóth Mihályné

MÁrAI SzÍNI MűHELY
pénteken 15-20 óra között
Vezeti: Csizmadia Ákos színművész

„KISBOGÁr” készségfejlesztő foglalkozás piciknek
Csütörtökön 10-11 óra között, 
Vezeti: Kenesei Holics Réka 

BABA HOrDOzÓ KLUB
kéthetente szerdánként 10-12 óra között, páratlan héten
Vezeti: Anóthné Balla Krisztina

HATHA JÓGA
kedden: 18-20 óra között, Vezeti: Farkas Andrea, jógaoktató
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom

VÁrOSI FESTőKLUB IDőSEKNEK
minden páratlan héten kedden 9-10 óra között
Vezeti: Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória
Részvételi díj: 500 Ft/alkalom

FESTéKCSEPP TANFOLYAM
hétfőnként: 16-19 óra között
Vezeti: Pödör Seres Anita
rajz- és vizuális kommunikáció szakos tanár
Részvételi díj: 7 000 Ft/hó (anyagköltséggel együtt)

KrISTÁLYVIrÁGOK–KrISTÁLY TANFOLYAM
páros héten, kéthetente, szerdán: 18-20 óra között
Vezeti: Pödör Seres Anita, Részvételi díj: 2 500 Ft/alkalom

LéLEK KLUB
a páratlan héten kéthetente,szerdán 18 és 20 óra között
Vezeti: Szabó Patrícia, stresszoldó, kineziológus

SALSA TANFOLYAM
minden szerdán 19:00–20:00
Vezeti: Németh Sándor
Részvételi díj: 5 000 Ft/hó

NéPTÁNC TANFOLYAM
Pénteken 16:30–17:30
Vezeti:Győri Sipos Gergő és Kulcsár Luca
Részvételi díj: 2000 Ft/hó

KIrÁNDULÓK KLUBJA
Minden hónap első keddjén 16-17 óra között, 
Vezeti: Szücsné Kovács Tünde

novEMbERI PRoGRAMoK

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

KULTÚr-PONT helyek:
Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény; Városi Könyvtár;  

Tündérkert nagyóvoda és Tündérkert kisóvoda; Süni óvoda; Bocskai Református Oktatási Központ, Lámpás Református óvoda. 

MÁRaI sÁNdOR köZMűVElŐdésI INtéZMéNy
és VÁROsI köNyVtÁR

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

PROGRAMJA:
november 26-án 

(csütörtökön)
17 órakor 

OLVASÓSAROK
Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

KÖNYTÁR 
NYITVA TARTÁSA

Hétfő: 12:00-19:00; Kedd: 10:00-17:00; Szerda: 13:00-16:00
Csütörtök: 10:00-18:00; Péntek: 13:00-16:00; Szombat: 9:00-13:00

2015. november 28-án (szombaton) 19:oo-tól
A Hunyadi Mátyás Általános Iskola aulájába

Az egész este folyamán 

szórakoztatja a vendégeket!
Belépőjegy: 2 000 Ft/fő
 vacsorajegy külön igényelhető
Támogatójegy:    500 Ft
Végváriné Nyíri Lídia;  telefon: 06 24/474 171
Némethné Kovács Ildikó, Kossuth Lajos u. (fodrászat) 

telefon: 06 30/487 4870
Györök Zsoltné, telefon: 06 30/682 6443 

Ingyenes Gyermekruha
Börze

2015. november 18., 10:00–12:00-ig
Márai Sándor Közművelődési Intézmény 

és Városi Könyvtár

Halásztelki Humánszolgáltató Központ 
Védőnői Szolgálat szervezésében

2015. december 5-én szombaton 10 órakor

Jön a Mikulás!
csomagosztással egybekötve

Márai Közösségi Házba!

Jegyek csak elővételben kaphatók!
Telefon: 06 20/588 9487

Belépőjegy ára gyermek: 600 Ft, felnőtt 700 Ft,
csomagjegy ára: 600 Ft

Halásztelken először a  
MÁRAI Közösségi házban 

Halásztelek, Posta köz 1. 
 

 

 
 
 

A Kangatraining 2008 óta Európa első számú szülés utáni regenerációs tornája, és 
a babádat sem kell otthon hagynod! 

 Megerősíti a terhesség és szülés alatt meggyengült izmokat (has, hát, gátizmok) 
 Formálja a "kritikus" területeket (popsi, comb, has) 
 Segít leküzdeni a szülés utáni depressziót, szomorúságot 
 Figyel a helyes babahordozásra 
 A legjobb minőségű hordozókat ingyenesen lehet használni a torna alatt 
 Lehetőség van más anyákkal találkozni, a problémákat megbeszélni 
 Megtanuljuk az otthoni biztonságos edzés alapjait 
 Komplikációk esetén is megtaláljuk a módját a biztonságos mozgásnak 
 Nincsenek bonyolult koreográfiák, nehezen követhető tánclépések 

 

Nem kell bébiszitter, nincs több kifogás a tornával töltött órákra!  
Mozogj együtt kisbabáddal! - Apukának is tetszeni fog az eredmény!  
 
 

Bemutató óra: 2015. november 24.én, kedden 9.30-kor 
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A Pitypang Színpad előadását élvez-
hette a Mára közösségi házba beté-
rő gyermekek és szüleik november 
7-én, szombaton.

A színházterem egy-kettőre megtelt 
csillogó szemű gyermekekkel.

Sok mesekönyvben szerepel a ra-
vaszdi róka és a gonosz farkas. Mint 

ahogy a mesékben, a valóságban is a 
ravaszság, gonoszság a végén elnyeri 
méltó büntetését. Ezekben a történe-
tekben Róka Rudi egy szerencsétlen, 
szinte szánalomra méltó szereplő, 
amelyet újabb és újabb ígéretekkel 
csal lépre az álnok farkas , kihasználva 
a jóbarát hiszékenységét. Ez a Róka 
Rudi olyan butus és hiszékeny, hogy 
egyik történetben még  a nyuszi is be-
csapja.

A mesék tanulságát jól jegyezzük 
meg! Ne feledjük, hogy a ravasz fon-
dorlatosság mindig lelepleződik! A 
jóság, a bizalom, a segíteni akarás, az 
emberség végül mindig elnyeri méltó 
jutalmát. – Ez domborodott ki a tör-
ténetből!

Gazdag élménnyel és örök tanul-
sággal távoztak a látogatók és azzal a 
kéréssel, hogy legyen minél több ilyen 
program!

RÓKA RudI KALAndJAI

A Márai Színi Műhely bemutatja új színházi előadását

Erich Kästner
A repülő osztály

Makrai Pál színművész közreműködésével.
2015. november 27., (péntek) 18:00 kezdettel

Belépődíj: gyermek 500 Ft, felnőtt 700 Ft

Helyszín: 
Márai Sándor Közösségi Ház, 2314 Halásztelek, Posta köz 1.
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Márton napja egyre nagyobb nép-
szerűségnek örvend az utóbbi 

időkben, ami főként a finom libaételek-
nek és az ízletes újboroknak köszönhető. 
Azonban akad még bőségesen felfedez-
nivaló a Márton napi szokások között. 
Máris itt egy érdekesség: Márton napját 
Kisfarsang idején ünnepeljük. De mi az 
a Kisfarsang? Szeptember 29. és novem-
ber 25. között, Mihály naptól Katalin 
napig tartjuk számon. Ez az őszi báli 
szezon, amikor minden a vidámságról, 
az ünneplésről, a mulatozásról, a szere-
lemről, és ez utóbbiból adódóan a lako-
dalmakról szól. A legények ekkor kérték 
meg a lányok kezét, és így még az ősz 
folyamán megtartották a menyegzőt. 
Azoknak a lányoknak, akik nem keltek 
el ősszel, utána már csak télen, nagyfar-
sang idején volt esélyük párt lelniük.

A kétnapos fesztiválon fel is elevení-
tették a szentendrei Skanzenben az őszi 
lánykérések hagyományát, a látogatók 
maguk is részesei lehettek a vidám sze-
repjátéknak. Aki élete szerelmét való-
ban szerette volna meglepni, kezét meg-
kérni, azoknak itt volt az alkalom a nem 
mindennapi lánykéréshez. A Skanzen 
mindent megadott ahhoz, hogy sza-
kavatott segítséggel, a szabadtéri mú-
zeumban, a Szent Márton fesztiválon 
jegyesekké válhassanak a szerelmesek.

November 7-én és 8-án egész nap 
népzene és néptánc tanítás, bál várta 
az érdeklődőket. A hagyományőrző 
Lajta Néptáncegyüttes tagjai segítsé-
gével végigkísérhették a látogatók, ho-
gyan készülődtek lányok és legények a 
bálokra: szépítkezés, hajfonás, ruhadí-
szítés, kedvcsináló játékok.

Az őszi munkálatok is helyet kaptak 
a kétnapos forgatagban. Kipróbálhat-
ták a Skanzenbe látogatók a tollfosz-
tást, a kukoricamorzsolást, de még 
egy igazi fonóba is betérhettek, ahol 
a vidám hangulatról többek között a 
felnőtt mesék gondoskodnak.

A szentendrei Skanzen Szent Márton 
Újborfesztivál és Libator rendezvényé-
nek elmaradhatatlan részét képezték a 

gasztronómiai és boros programok.
Idén is az ország legjobb családi bo-

rászatai közül hívtak a szervezők, akik 
a 2015-ös évjárat legfrissebb nedűit 
kínálták. Aki a bort és az irodalmat 
együtt szeretné élvezni, azoknak iro-
dalmi borkóstolóval kedveskedtek. 
Mindemellett számos libaétellel, őszi 

fogással várták az ínyenceket a fesz-
tiválsátorban. Itt kaptak helyet dé-
lelőttönként a gyermekeknek szóló 
bábelőadások, délutánonként pedig a 
minőségi zenei koncertek.

A szentendrei Skanzen Márton-napi 
fesztiválján két különleges gyereket is 
megismerhetett a nagyközönség; Mák-
szemet és Gubót. Róluk és a skanzen-

beli kalandozásaikról szól Molnár 
Krisztina Rita írónő legújabb mese-
könyve, melyet Schall Eszter illusztrá-
ciói színesítenek. A könyv ekkor került 
először a polcokra, és a fesztivál során 
lehetőség nyílt még többet megtudni a 
történet születéséről, szereplőiről.

Amire pedig biztosan mindenki 
számíthatott idén is a Skanzen Szent 
Márton Újborfesztivál és Libator 
rendezvényén: libákra, akik vidáman 
masíroztak a tanyán, libákra, akik a 

sült gesztenyére hangos gágogással hív-
ták fel a figyelmet, és libákra a kézmű-
ves műhelyekben, ahol megtalálhatóak  
voltak az őszi csemegék és kézműves 
termékek: sajt, füstölt áru, csokoládé, 
fűszer, szarvasgombás termékek, méz, 
gyümölcslé, aszalt gyümölcs, édesség, 
gyógytea, lekvárok, gyapjúáru, merí-
tett papír, ékszer, textil, kerámia

Szatócsboltban a kézműves termé-
kek, hagyományos édességek, játékok .

Portéka boltban  Skanzen-termékek, 
könyvek, képeslapok, játékok

Ennyi élmény egy napra?! Kelle-
mesen elfáradtunk! Élményekkel teli  
szívvel utaztunk haza, tervezgetve, 
hogy hová utazzunk legközelebb.

AZ ELSő KIRÁnduLÁS
Kirándulók klubja alakult meg október elején a Márai közösségi házban. 
A lelkes klubtagok összedugták fejüket, hogy hová menjenek elsőként. A 
választás szentendrei Skanzenre esett november 8-án vasárnap.

Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult

www.observer.hu
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Csökkentse közös költségét!
Akár 1 000 Ft-al

Képviseletét vállalom 900 Ft-ért
06 31/316 2561

Nyitva tartás: keddtôl péntekig 7-18,
szombaton 7-13 óráig.

Üzletünkben 
bankkártyával is fizethet!

A 24 éves húsbolt: Halásztelek, Hajnal u. 36.
06 24 452 207  •  www.huskiraly.hu  •  huskiraly@vnet.hu

Magyar nagyüzemi extra friss húsok kaphatók! SZEPETNEKI HÚSÜZEM
ZALA MEGYÉBÔL

MARHALÁBSZÁR .......1.698Ft/kg
MARHAFELSÁL..........1.898Ft/kg
Marhapacal extra friss1098Ft/kg
Háztáji bontott csirke....698Ft/kg
Háztáji csirkecomb .......698Ft/kg
Háztáji csirkemell.........998Ft/kg
Háztáji csirkemell filé1.298Ft/kg
Pulykamell filé friss ..1.698Ft/kg
Pulykaszárny, alsó comb598Ft/kg
Csemege szalonna .......998Ft/kg
Sertéskaraj ..............1.048Ft/kg
Sertéscomb..............1.048Ft/kg

Sertésoldalas..............998Ft/kg
Sertéstarja..................998Ft/kg
Sertéslapocka .............998Ft/kg
Sertésdagadó..............998Ft/kg

AKCIÓ!
BÔRÖS FÉLSERTÉS extra 648Ft/kg
BÔRÖS COMB............798Ft/kg
BÔRÖS KARAJ ...........798Ft/kg
BÔRÖS CSÁSZÁR........798Ft/kg
BÔRÖS LAPOCKA........748Ft/kg
BÔRÖS TARJA ...........748Ft/kg

Vastag paprikás szalámi1.398Ft/kg
Kolozsvári szalonna.......1.398Ft/kg
Nyári túrista szalámi .....1.198Ft/kg
Disznósajt ..........................998Ft/kg
Cserkészkolbász................798Ft/kg
Fokhagymás bácskai felv. 798Ft/kg
Sertéspárizsi......................778Ft/kg
Olas soproni vadász felv. .898Ft/kg
Juhbeles virsli (extra) ...1.298Ft/kg
Debreceni páros................898Ft/kg
Zalahús ..............................998Ft/kg
Lecsókolbász .....................598Ft/kg
HÁZI SERTÉSZSÍR 1 kg .....398Ft/kg

Nézzen bele, szóljon hozzá, mutassa meg magát!
Van helye!
Közéleti lapunk színesben, A/4-es méretben, 16 oldalon, havonta jelenik meg. Ingyenesen terjesztjük a város minden háztartásába, 3 500 példányban. 

▌Számoljon a Hímondóval, mert:

 ezt a lapot szívesen olvassák a Halásztelkiek, ezt a lapot olvassák a legtöbben Halásztelken, hirdetései egy hónapig maradnak forgalomban,

 olcsóbban reklámozhat, mint az országos, illetve regionális kiadványokban, a legtöbb halásztelki a Hírmondóból tájékozódik a helyi eseményekről,

▌Hirdetési ajánlatunk
 Belső oldalak:

 1/1 (179x255 mm) 

 1/2 fekvő (179x127 mm) 

 1/2 álló (87x255 mm) 

 1/4 fekvő  (127x87 mm) 

 1/4 álló  (87x127 mm) 

 1/8:  (87x82 mm) 

 1/16: (47x58 mm)  

▌Megjelentetünk készen kapott logót, fotót, grafikát.  

Kész grafikai anyagokat 300 dpi felbontásban, 

CMYK, nyomdai pdf-, TIff-vagy EpS kiterjesztésben kérjük.

▌Megjelenés: Minden hónap 20-ig.   

▌Lapzárta: Megjelenés előtti hétfőn, 12 órakor.

1/2 1/21/1

XXIII. szám 2015. MÁJUS

Majális és sportnap
képes riport a 12. oldalon

XXIV. szám 2015. JÚNIUS

KöszöntjüK az idei év 
Pedagogus díjazottjait

Szummer AntAlné·PuSztAi JánoSné·Schottné mártA melindA (balról-jobbra)

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

Szent láSzló nAPok
2015. június 26-27.
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Október 23-án Halásztelek városa 
megemlékezett az 1956-os for-

radalom és szabadságharc hőseire és 
eseményeire. Délelőtt kilenckor vette 
kezdetét az ökomenikus istentiszte-
let a Szent Erzsébet római katolikus 
templomban. A szertartást követően 
tíz órakor indult az ünnepi műsor a 
Márai Sándor Közösségi Házban. A 
Bocskai István Református Általános 
Iskola nyolcadikos diákjai idézték fel 
az 1956-os forradalom és szabadság-
harc történelmi eseményeit. 

Az ünnepi műsort követően a Szent 
László téren álló kopjafát megkoszo-
rúzta a Halásztelki Önkormányzat ne-
vében Szentgyörgyi József polgármes-
ter és Stefanik Zsolt alpolgármester, a 
politikai pártok képviselői, valamint a 
civil szervezetek és nyugdíjas klubok 
vezetői.

P. Szabó Dénes

1956-oS MEGEMLÉKEZÉS
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