
XXXI. szám 2016. február

Időpont: 2016. március 7. 18:00
Helyszín: Hunyadi Mátyás Iskola aulája

Szeretettel várjuk minden korosztály hölgyeit 
2016. március 7-án (hétfő ) 18:oo 
a Városi Nőnapi rendezvényen, 
ahol Gáspár Laci műsorával köszöntjük
a halásztelki hölgyeket! 

Szentgyörgyi József 
polgármester

Meghívó 
2016

Halásztelek Város Önkormányzata nevében 
tisztelettel meghívjuk Önt és családját, barátait

nemzeti ünnepünk, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc  
kezdetének évfordulója tiszteletére  

rendezendő városi ünnepségre!

A rendezvény programja:
2016. március 15. vasárnap 9.00 óra Ünnepi Istentisztelet 

a Református templomban 
Városi ünnepség a Hunyadi Mátyás Iskola aulájában  

Az ünnepi műsor közreműködői: A Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulói 
Az ünnepség után koszorúzás a Petőfi Szobornál. 

Szentgyörgyi József 
polgármester 
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Halásztelek Város Önkormányzat 
képViselő-testülete 2016. éVi munkaterV

Február
1. Halásztelek Város Önkormányzatá-

nak 2016. évi költségvetése (rende-
letalkotás)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József pol-
gármester

2. A 2016. évre vonatkozó igazgatá-
si szünet elrendeléséről szóló ön-
kormányzati rendelet megalkotása 
(rendeletalkotás)

 Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit 
jegyző

3. HÉSZ módosítása (rendeletalkotás)
 Előterjesztő: Szentgyörgyi József pol-

gármester
4. A közterület-használat rendjéről 

szóló 22/2006.(VI.28.) számú ön-
kormányzati rendelet módosítása 
(rendeletalkotás)

 Előterjesztő: Szentgyörgyi József pol-
gármester

5.  A temetőkről és a temetkezési te-
vékenységről szóló 13/2007.(V.4.) 
számú önkormányzati rendelet mó-
dosítása (rendeletalkotás)

 Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit 
jegyző

6.  A pénzbeli és természetben nyújt-
ható szociális és gyermekvédelmi, 
valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló 5/2015.
(II.12.) számú önkormányzati ren-
delet módosítása (rendeletalkotás)

 Előterjesztő: Végváriné Nyíri Lídia 
Szociális Bizottság elnöke 

7. Halásztelki Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött „Együtt-
működési megállapodás” felülvizs-
gálata (írásos)

 Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit 
jegyző

8. Javaslat Halásztelek Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének 
2016. évi munkatervére 

 Előterjesztő: Szentgyörgyi József pol-
gármester

Március
1. Beszámoló a helyi önkormányzati 

képviselők vagyonnyilatkozat-té-
teli kötelezettségének teljesítésé-
ről 

 Előterjesztő: Hanfeldt István Ügyren-
di Bizottság elnöke

2.  Beszámoló a 2015. évi ellenőrzési 
terv végrehajtásáról

 Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit 
jegyző

3. Beszámoló a 2015. évben végzett 
közművelődési tevékenységről, a 
Városi Könyvtár 2015. évi műkö-
déséről, tervek a 2016. évre vonat-
kozóan

 Előterjesztő: Intézményvezető
4. Márai Sándor Közművelődési In-

tézmény és Városi Könyvtár Szer-
vezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása

 Előterjesztő: Intézményvezető
5. Tájékoztató az egészségügyi alapel-

látás, valamint a házi orvosi ellátás 
2015. évi működéséről 

 Előterjesztő: Végváriné Nyíri Lídia 
Szociális Bizottság elnöke

6. Tájékoztató a városi központi or-
vosi ügyelet 2015. évi ellátásáról

 Előterjesztő: Végváriné Nyíri Lídia 
Szociális Bizottság elnöke

7. A Polgármesteri Hivatal és az Ön-
kormányzati intézményekkel kö-
tendő „Munkamegosztási megálla-
podás” jóváhagyása.

 Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit 
jegyző

8. Javaslat Idősek Nappali Foglalkoz-
tatója létrehozására

 Előterjesztő: Svelán Tímea HHSZK 
intézményvezető

9. Halásztelki Tündérpalánta Bölcső-
de nyári zárva tartási ideje

 Előterjesztő: Svelán Tímea HHSZK 
intézményvezető

10. Helyi civil szervezetek 2016. évi 
pályázatának elbírálása

 Előterjesztő: Szentgyörgyi József pol-
gármester

Április
1. Beszámoló a 2015. évi költségvetés 

teljesítéséről (rendeletalkotás)
 Előterjesztő: Szentgyörgyi József pol-

gármester
2. A Szigetszentmiklós Városi Ren-

dőrkapitányság vezetőjének beszá-
molója a 2015. évben végzett tevé-
kenységéről

 Előterjesztő: Szentgyörgyi József pol-
gármester és Szigetszentmiklós ren-
dőrkapitánya

3. Halásztelki Tündérkert Óvodában a 
2016/2017. nevelési évben indítható 
csoportok számának meghatározása

 Előterjesztő: Urbán Miklósné óvoda-
vezető

4. Halásztelki Humánszolgáltató Köz-
pont Idősek Nappali Foglalkoztatójá-
nak Szervezeti és Működési Szabály-
zata, valamint Szakmai Programja

 Előterjesztő: Svelán Tímea HHSZK 
intézményvezető

5. A 2014. évi gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok ellátásának 
értékelése

 Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit 
jegyző

6. Kitüntetések és Díjak adományozá-
sa (köztisztviselő, pedagógus)

 Előterjesztő: Szentgyörgyi József pol-
gármester

Május
1. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 

2015. évi hatósági munkájáról
 Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit 

jegyző
2. ELOHIM Kft. beszámolója a 2015. 

évi tevékenységéről
 Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit 

jegyző
3. Társulások 2015. évi beszámolója
 Előterjesztő: Szentgyörgyi József pol-

gármester
4. Halásztelki Tündérkert Óvoda beszá-

molója a beiratkozás tapasztalatairól
 Előterjesztő: Urbán Miklósné óvoda-

vezető
www.halasztelek.hu
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Június
1. Augusztus 20-ai kitüntetések ado-

mányozása
 Előterjesztő: Szentgyörgyi József pol-

gármester

Augusztus
Ünnepi Képviselő-testületi ülés – ki-

tüntetések átadása

Szeptember
1. Beszámoló a 2016. évi költségvetés 

I. félévi teljesítéséről
 Előterjesztő: Szentgyörgyi József pol-

gármester 
2. 2016. évi költségvetési rendelet I. 

számú módosítása (rendeletalkotás)
 Előterjesztő: Szentgyörgyi József pol-

gármester 
3. Döntés a Bursa Hungarica Felsőok-

tatási Önkormányzati Ösztöndíj 
pályázathoz történő 2017. évi csat-
lakozásról

 Előterjesztő: Szentgyörgyi József pol-
gármester

4. Halásztelki Tündérkert Óvoda be-
számolója a 2015/2016. nevelési 
évéről

 Előterjesztő: Urbán Miklósné óvoda-
vezető

5. Az óvodai beiratkozás időpontjának 
meghatározása a 2017/2018. neve-
lési évre

 Előterjesztő: Urbán Miklósné óvoda-
vezető

6. Halásztelki Tündérkert Óvoda éves 
nyitvatartási rendjének meghatáro-
zása

 Előterjesztő: Urbán Miklósné óvoda-
vezető

7. Halásztelki Tündérkert Óvoda mun-
katerve a 2016/2017. nevelési évre

 Előterjesztő: Urbán Miklósné óvoda-
vezető

8.  Tündérpalánta Bölcsőde beszámo-
lója a 2015/2016. nevelési évről

Október
1. Beszámoló a 2016. évi költségvetés 

I-III. negyedéves teljesítéséről
 Előterjesztő: Szentgyörgyi József pol-

gármester
2. Halásztelki Tündérkert Óvoda be-

számolója a 2016/2017. nevelési év 
indításáról

 Előterjesztő: Urbán Miklósné óvoda-
vezető

3. Halásztelki Tündérpalánta Bölcső-
de téli zárva tartási ideje

 Előterjesztő: Svelán Tímea HHSZK 
intézményvezető

November  
 Közmeghallgatás

November
1. 2016. évi költségvetési rendelet II. 

sz. módosítása (rendeletalkotás)
 Előterjesztő: Szentgyörgyi József pol-

gármester

2. Az Önkormányzat 2016. évi elle-
nőrzési tervének elfogadása 

 Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit 
jegyző

December
1. Köztisztviselők illetménykiegészíté-

se 2017. évre (rendeletalkotás)
 Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit 

jegyző

2. Beszámoló a helyi adóbevételek 
2016. I-III. negyedéves teljesülésé-
ről, valamint a helyi adókról szóló 
rendelet felülvizsgálatáról

 Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit 
jegyző

3. Halásztelek Önkormányzat tulaj-
donában lévő ingatlanok 2017. évi 
bérleti díjának megállapítása

 Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit 
jegyző

4. Önkormányzati rendeletben sza-
bályozott térítési díjak felülvizsgá-
lata

 Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit 
jegyző

5. A Képviselő-testület 2017. évi 
munkaterve

 Előterjesztő: Szentgyörgyi József pol-
gármester

Halásztelek, 2016. február

Szentgyörgyi József  
polgármester

PÁlyÁzAti FelhívÁS helyi civil Szervezetek réSzre 
A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 4/2015.(II.12) számú önkormány-
zati rendelet 3.3-a alapján a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatás igényüket a költségvetésről 
szóló rendelet kihirdetésétől számított 30 napon belül  pályázati adatlapon nyújthatják be a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálatához. 
A pályázat részletes tartalma letölthető a www.halasztelek.hu oldalról mellékleteivel együtt. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 18. (péntek) 12.oo óra 

Az önkormányzat nyilvántartásában szereplő civil szervezeteknek elektronikus úton külön megküldjük az 
értesítést a pályázati kiírásáról, a részletes leírást és a mellékleteket is!

Halásztelek, 2016. február 12. 

Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző 
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Január 22. Magyar Kultúra Napja 
 Márai Sándor Közösségi Házban
  Színi Tanoda Előadása 
Március 7. Városi Nőnapi Rendezvény 
 a Hunyadi Iskola aulájában  
Március 15. Nemzeti Ünnep – Az 1848-49-es 
 Forradalom évfordulója 
 műsor: Hunyadi Mátyás Iskola műsora 
 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 
 Kulturális szórakoztató program 
 és főzőverseny a lakosság 
 és a civil szervezetek részvételével
Május 31. Gyermeknap Hunyadi Mátyás Iskola udvarán 

Június 3. Városi Pedagógus Nap 
 (A Hunyadi Iskola és az Önkor-
 mányzat közös szervezésében)
Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja 
Június 24-25. Szent László Napi Ünnep 
 és Búcsú kirakodóvásár, népi 
 mesterségek találkozója, 
 kulturális program 
 a Sportcentrum udvarán 
Augusztus 14-21. Nemzetközi Zenei Tábor 
Augusztus 20. Aug.20-ai ünnepség a Malonyai 
 Kastély kertjében Ünnepi Kt. 
 ülés, kitüntetések átadása 
 (Halásztelekért Érdemérem 
 és Halásztelek Díszpolgára) 
Szeptember 17. Bulgária Felszabadulásának 
 Ünnepe a Bolgárkeréknél 
 Bolgár Nemzetiségi 
 Önkormányzattal közös ünneplés 
Szeptember 24. Szüreti Felvonulás 
Szeptember 29. Idősek Világnapja rendezvény 
Szeptember 30., okt.1. 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

Tervezet

Halásztelek Város 2016. éVi rendezVényeiről

iGAzGAtÁSi SzÜNetek 2016. évBeN 
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ma-
gyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében rögzített 
feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésben nyert felhatalmazás 
alapján, a következőket rendeli el:

A Hivatal 2016. évi munkarendjében a nyári igazgatási szü-
net: 2016. július 25. napjától 2016. augusztus 5. napjáig tart, 
mely időszak alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. 

A Hivatal 2016. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet: 
2016. december 22. napjától 2016. december 30. napjáig 
tart, mely időszak alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

A 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendváltozás 
miatt, az alábbi időpontokban a Polgármesteri Hivatal zárva 
tart: 2016. március 5., 2016. október 15.

Baloghné dr. Nagy Edit 
címzetes főjegyző 
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Tisztelt Halásztelki Polgárok! 

A naptári év fordulójának környéke 
a múlt és jövendő találkozásáról szól. 
Meggyőződésem szerint közös sike-
rünk egyik kulcsa, hogy a mögöttünk 
és az előttünk álló időszakot egységben 
tudjuk értékelni és tervezni, hiszen a 
múlt eredményeinek felidézése önma-
gában öncélú nosztalgia, amíg a jövő 
puszta latolgatása felelőtlen álmodozás. 

Hálatelt szívvel állapíthatjuk meg, 
hogy e néhány soros újévi köszöntő 
nem alkalmas arra, hogy a 2015. év 
eredményeit részleteiben bemutassa, 
de még arra sem, hogy kimerítő felso-
rolást nyújtson. Nem is cél ez, hiszen 
bízom benne, hogy a magyar embe-
rek szemmel látták és saját bőrükön 
érezték, hogy Hazánk a múlt évben is 
komoly lépéseket tett a fejlődés útján. 
Hangsúlyozni kell, hogy a sikereket el-
sődlegesen nem a pozitív nemzetközi 
gazdasági környezet, nem megalapo-
zatlan és fenntarthatatlan látszatintéz-
kedések vagy a vak szerencse okozták, 
még akkor sem, ha egyes politikai-gaz-
dasági erők minden nemes és nemte-
len eszközzel próbálják ezt nap mint 
nap igazolni. Sikereink receptje nem 
más, mint a magyar emberek történel-
mi léptékű összefogása és hosszú távú, 
felelős és a nemzet érdekének szolgála-
tában megalkuvást nem tűrő központi 
és helyi kormányzás. 

Legfontosabb eredményeink a brut-
tó nemzeti össztermék (GDP) növeke-
dése, az államadósság csökkenése, az 
emberek százezreit sújtó devizahitelek 
kivezetése, a foglalkoztatás folyamatos 
bővülése, az infláció huzamos ideig 
tartó minimális mértéke, a családokat 
szolgáló intézkedések folyamatosan 
szélesedő köre (GYED Extra, Diplo-
más GYED, családi adókedvezmény, 
Erzsébet üdülési program, stb.), a kö-
zétkeztetés körének bővítése és a díjá-
nak csökkentése, valamint a rezsicsök-
kentés fenntartása. Jelentős lépéseket 
tettünk az egészségügy, az oktatás és a 

teljes közszféra évtizedes problémáinak 
megoldása terén is, köztük kiemelendő 
a különböző életpályamodellek beve-
zetése és a széleskörű béremelések. A 
régi visszásságok és terhek folyamatos 
konszolidációja mellett Magyarország 
az új keletű kihívások kezelése terén 
is jelesre vizsgázott. Elmondhatjuk, 
hogy az Európát egyre intenzíveb-
ben fenyegető migráció, és az azzal 
törvényszerűen együtt járó kulturális 
és társadalmi krízisek veszélyének sú-

lyát leghamarabb Hazánk ismerte fel, 
ahogy a megfelelő lépések kidolgozása 
és megvalósítása terén is élen jártunk. 
Az elmúlt időszak azt bizonyítja, hogy 
eljött az idő, hogy a Hazánk által kép-
viselt álláspontokat az európai vezetők 
ne csak öntelt, képmutató és kioktató 
arroganciája kísérje, hanem az a szóban 
vagy tettben megnyilvánuló beismerés, 
miszerint Magyarország nemcsak meg-
tűrt, de valós befolyással rendelkező 
tagja az európai államok közösségének. 
Napról-napra nyilvánvalóbb, hogy az 
eddig kívülről és belülről is ránk erőlte-
tett “Merjünk kicsik lenni!” hozzáállás 
nem állja meg a helyét, amely mind-
annyiunk közös érdeme. 

Már a 2015. év második felében lát-
ható volt, hogy a 2016. év sem fog a 
megállásról és a meghátrálásról szólni. 
A személyi jövedelemadó, illetve az 
egyes termékeket érintő ÁFA csökken-
tésével tovább kívánjuk szolgálni a ma-
gyar embereket. A gazdaság egyik pill-
érjét jelentő építőipar, illetve az ország 
alapját és fennmaradását jelentő ma-

gyar családok intenzív erősödését hiva-
tott szolgálni a nemrégiben kiszélesített 
CSOK program, valamint az új lakások 
ÁFA-jának szignifikáns csökkentése. 
Határozott célunk továbbá a közigaz-
gatás hatékonyságának emelésével, a 
nyugdíjak és a minimálbér növelésével, 
továbbá új munkahelyek megteremté-
sével fokozni Hazánk versenyképessé-
gét és az itt élő polgárok jólétét. 

Kívánom, hogy a 2016. év is számos 
eredményt tartogasson Halásztelek szá-
mára. Biztosíthatom Önöket, hogy a 
tavalyi évhez hasonlóan 2016-ban is 
minden rendelkezésemre álló eszközzel 
azon leszek, hogy Halásztelek és környé-
ke fejlődjön, és az itt élők életminősége 
tovább emelkedjen. Kívánom, hogy az 
eddigi sikerek motiváljanak bennün-
ket abban, hogy e város fejlődéséért 
tovább munkálkodjunk. Országgyűlési 
képviselőként továbbra is kész vagyok 
aktívan közreműködni minden jószán-
dékú célkitűzés megvalósítása érdeké-
ben. Reménységeink szerint az újévben 
a Szigetszentmiklós, Gyártelepen épülő 
közigazgatási centrum átadásra kerül, 
amely komoly könnyebbséget jelent 
majd Halásztelek polgárainak ügyeinek 
intézésében. Bízom benne, hogy sikerül 
további lépéseket megtennünk abba az 
irányba is, hogy a sokak számára nap, 
mint nap fölösleges perceket és kelle-
metlenséget jelentő gyártelepi HÉV 
átjáró folyamatos közlekedést biztosító 
kialakítása is megvalósuljon. 

Kívánom, hogy a 2016. esztendő Ha-
zánk és Halásztelek számára egyaránt az 
épülés, a biztonság és a béke időszaka le-
gyen. Országgyűlési képviselőként azon 
leszek, hogy ez minél szélesebb körben 
megvalósuljon, és e szolgálatban kérem 
mindannyiuk imádságát, jóindulatát és 
tevékeny közreműködését.

Hajrá Magyarország! 
Hajrá Halásztelek! 

Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő

Bóna zoltán országgyűlési képViselő 
újéVi gondolatai
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Önkéntes cserediákok a tündérkert óVodáBan

Óvodánk több éve szerződésben áll 
az AIESEC Magyar Közgazdász-

hallgatók Egyesületével, akik a „Nem-
zetközi szakmai gyakorlatcsere prog-
ram” szervezői. A jelentkező külföldi 
diákok pályázat útján kerülhetnek be 
a programba. A kiválasztott diákok 
részt vesznek az AIESEC által szer-
vezett felkészítésben, mely segíti őket 
a gyakorlati munkájuk végzésében. 
A program célja az is, hogy fejlődjön 
szakmai tudásuk, készségeik.

Az önkéntesek és óvodánk gyerme-
kei is betekintést nyerhetnek egy övék-
től eltérő kultúrába, nyelvbe. Ezen a 
télen két önkéntes cserediák érkezett 
az óvodánkba, hogy itt tölthesse 6 he-
tes szakmai gyakorlatát. A Bali szige-
téről származó Nevirka Miararni-t és 
az egyiptomi születésű Mohammad 
Tarek-et érdeklődéssel és szeretettel 
várták a Bambi és a Kipp-Kopp cso-
portba járó gyerekek, óvónők és daj-
kák egyaránt.

Nevirka hazájában orvosi egyetemre 
jár. Első pillanattól kezdve mosolyog-
va, nagy szeretettel fordult a gyerekek 
felé. Bemutatta, honnan érkezett, 
rövid videofilmről megismerhettük 
Bali jellegzetes, egzotikus növény- és 
állatvilágát. A látványos természeti 
képek nemcsak a gyerekeket, hanem 
minket, felnőtteket is lenyűgözött. 
Megcsodálhattuk a kristálytiszta ten-

gert, annak gazdag élővilágát. A Balin 
élő, kihalóban lévő állatfaj, a komodói 
sárkány nagy érdeklődést keltett a gye-
rekekben; sokáig figyelték mozgását, 
robusztus testét.

Nevirkában egy tiszteletteljes, ud-
varias, békés, nyugodt diákot ismer-
hettünk meg. A kommunikáció nem 
okozott gondot a gyerekek és közte, 
hiszen a legfontosabb nyelv a szere-
tettel való odafordulás jelen volt. A 
gyerekek büszkén mesélték otthon, 

hogy beszélgettek Nevirkával, ami 
legtöbbször mutogatásból, gesztu-
sokból állt. Angol nyelven rövid, 
játékos foglalkozásokat tartott ő és 
a csoporthoz később csatlakozó Mo-
hammad is, ahol a főbb testrészeket, 
számokat ismerhették meg és gyako-
rolhatták. Bekapcsolódtak tervezett 
foglalkozásainkba. Ének-zene foglal-
kozásainkon hallgathattuk Nevirka 
hazájára jellemző zenét, kipróbál-
hattunk egy kézzel készített xilofont, 
mely szép, élénk színekkel volt gon-
dosan díszítve.

Szívesen eltöltenénk egy kis időt 
mi is Balin, ahol a hőmérséklet egész 
évben 30º C körüli. Így legnagyobb 
kihívás gyakornokainknak a hideghez 
való hozzászokás volt. Jelenlétükkel 
mindkét diák gazdagította óvodai éle-
tünket.

Kipp-Kopp csoport

Halásztelek Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  

a Halásztelki Tündérkert Óvodába  
a 2016/2017. nevelési évre történő  

jelentkezés módját  
és a felvétel időpontját  

az alábbiak szerint határozza meg:

Az óvodai beiratkozás időpontja: 
2016. április 25.-2016. április 29. 

(hétfőtől péntekig)  
8.00 órától 18.00 óráig

Helyszíne: 
Halásztelki Tündérkert Óvoda, 
2314. Halásztelek, Óvoda u. 3.
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kÖzleMéNy
a Bocskai István Református Oktatási Központ  

Lámpás Óvodájába  
történő beiratkozás rendjéről

 
A Halásztelki Református Egyházközség, mint a Bocs-
kai István Református Oktatási Központ fenntartója a 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § alapján az 
óvodai felvétel időpontját és rendjét a 2015/2016. neve-
lési évre a következőképpen állapította meg:
a) A Bocskai István Református Oktatási Központ Lám-

pás Óvodájának óvodai beíratási időpontja: 2016. áp-
rilis 20-22. (szerda-péntek) 8.30-17.30 óra.

b) Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes kép-
viselők személyesen jelezhetik az óvodában (2314 
Halásztelek, Iskola u. 2.). Az újonnan jelentkezők 
felvételéről a hatályos jogszabályok alapján az intéz-
ményvezető dönt.

c) A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében 
történik. A felvételnél előnyben részesülnek a halász-
telki lakóhellyel rendelkező szülők gyermekei.

d) Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlé-
sének határideje: 2016. május 23.

e) A felvételről szóló határozattal szemben a közléstől 
számított 8 napon belül a fenntartóhoz címzett, de 
az intézményvezetőnél benyújtott jogorvoslati kére-
lemmel lehet élni, melyet a fenntartó 15 napon belül 
bírál el.

 
Szükséges közokiratok, dokumentumok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személy-

azonosító igazolványa, TAJ kártyája és lakcímet igazo-
ló hatósági igazolványa, esetleg keresztelési emléklap-
ja (amennyiben a gyermeket megkeresztelték) 

• a szülő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványa

• orvosi igazolást arról, hogy a gyermek óvodaérett, 
egészséges és a kötelező védőoltásokat megkapta, a 
gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentu-
mok.

• az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvé-
delmi kedvezményről, tartós betegségről, három vagy 
több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósí-
tásáról szóló igazolások.

A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2010. szep-
tember 1. és 2013. augusztus 31. között születtek. Azon 
szülők jelentkezését is várjuk, kik szeretnék előjegyeztet-
ni a 2013. szeptember 1-jét követően született gyerme-
keiket. Az ő felvételükre a nevelési év folyamán folyama-
tosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében.
Amennyiben lehetséges, a beiratkozásra hozzák maguk-
kal a gyermeket, így lehetőség nyílik az óvoda megis-
merésére is. A jelentkezési lapok a beiratkozás napján, a 
helyszínen tölthetők ki, melyet személyesen lehet átadni.

Bocskai István Református Oktatási Központ

Legyél Te is HFC Cheerleader!
Ha szeretnél egy igazán jó csapathoz tartozni,  

táncolni és fejlődni, akkor itt a helyed!
A Halásztelek FC és a Táncvarázs Sportegyesület felvételt hirdet  

újonnan induló pom-pon csapatába! 
Fellépések, mérkőzések, rendezvények, fotózások várnak Rád!

Jelentkezés:
Jelentkezni lehet 17 éves kortól, 

fényképes bemutatkozóval 
a serkedigabriella@gmail.com címen!

További információ: 
Serkédi Gabriella, 06 30/458 1464

Bemutatkozó óra: 2016. március 1. 
18:30 Táncvarázs Sportegyesület, Malonyai Kastély, 

2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc u. 68.

Gyere és próbáld ki magad!
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Egy keresztény farsangi füzetből idézem a nyugdíjas XVI. Benedek pápát

a farsang a keresztény szaBadságot fejezi ki
„Ha a farsang eredetén és jelentésén elgondolkodunk, az abban is 
segíthet minket, hogy jobban megértsük hitünket. A farsang ere-
detét tekintve zsidó, pogány és keresztény hagyományokat ötvöz. 
A farsang a zsidó naptárban szinte egybeesik a purim ünneppel, 
annak emlékével, amikor a perzsa uralom alatt élő zsidó közös-
ség megmenekült az üldöztetéstől. Az ünnep önfeledt vidámsága 
a szabadulás örömét idézi fel... ...A farsang, e felszabadult világi 
ünnep hátterében - melynek korábban is megvolt és most is megvan 
a maga helye az egyházi naptárban - ott van az idő ismeretének 
bölcsessége is, melyről a Prédikátor könyvében olvasunk. <<Min-
dennek megvan a maga órája ... Ideje van a sírásnak, és ideje a 
nevetésnek, ideje a gyásznak és ideje a táncnak.>>...Az embernek 
szüksége van valamiféle ritmusra, és az év megadja nekünk ezt a 
ritmust a teremtett világban ( az évszakok, a napszakok váltako-
zásaival ) és az üdvtörténeten keresztül, amelyet az Egyház az év 
folyamán bemutat... Összességében tehát minden az őt megillető 
helyre kerül, így minden értelmet nyer és kiszabadul elszigetelt ma-
gányából.”

Ezért ostoba dolog meghosszabbítani a farsangot, ahogyan 
az üzleti érdekek és a naptárak tennék. Ez az önkényesen meg-
hosszabbított idő unalmassá válik...

De térjünk vissza a farsang gyökereihez. Az előbb említett 
szokások mellett vannak pogány vonások is, amelyek az alpesi 
országokban és a sváb vidékeken a vérfagyasztó és ijesztő álar-
cokon lelhetők fel. Ezeken a vidékeken rítusokkal ünnepelték 
a téli napfordulót, és ördögűző ráolvasásokkal űzték el az ártó 
démonokat. Itt valami igen lényegeset jegyezhetünk meg: a dé-
moni álarc a keresztény világban nevetséges maskarává alakul 
át, a démonokkal vívott veszélyes küzdelem pedig önfeledt vi-
dámsággá változik a nagyböjt megtartóztató időszaka előtt. A 
maszkabálokon épp az történik, amiről sokszor a zsoltárokban 
és a próféták könyveiben olvasunk. Tudniillik ez a mókázás a 
pogány istenek kifigurázása, akiktől az igaz Istent félőknek nem 
kell tartaniuk. Az istenek álarcai, jelmezei mulatságos látványt 
nyújtanak, és azoknak a féktelen vidámságát fejezik ki, akik ké-
pesek nevetni azon, ami korábban félelemmel töltötte el őket. 
Ilyen értelemben tehát a farsangban jelen van a keresztény sza-
badság, az egy Isten szabadsága, Aki tökéletessé teszi azt a sza-
badságot, amelyre a zsidó ünnep, a purim emlékezik.”

(Joseph Ratzinger – XVI. Benedek pápa 2006 )
Leközölte: Kispál György plébános

Jézusnak több olyan mondata is van, 
amiről sokan azt gondolják, hogy az 

egy magyar szólás-mondás, ilyen a kö-
vetkező két Ige is: „Ne ítéljetek, hogy 
ne ítéltessetek! … Miért nézed a szálkát 
a testvéred szemében, a saját szemedben 
pedig még a gerendát sem veszed észre?” 
(Mt 7,1.3). 

Félreértés ne essék, Jézus nem arról be-
szél itt, hogy ne legyen véleményünk, ne 
lássuk a meg a szálkát, vagy ne merjem 
nevén nevezni a dolgokat. Ezt inkább 
azok várják el tőlünk, akiknek takar-
gatnivalójuk van. A hamis tolerancia és 
a hamis szeretet nevében mindig azok 
várják, hogy ne alkossunk véleményt er-
kölcsi kérdésekben, akik érintettek. Jézus 
ezzel szemben sokszor beszél arról, hogy 
nemcsak szükséges, hanem egyenesen 
felelősségünk és kötelességünk is nevén 
nevezni a dolgokat, mert csak ez vihet 
előre. A fent idézett mondata tehát nem 
arra vonatkozik, hogy ne lássuk meg a 
„szálkákat”! Hanem arra, hogy a vélemé-
nyünk, az ítéletalkotásunk ne legyen se 
igazságtalan, se kegyetlen, mert az csak 
rombolni tud.

A távcső mindent felnagyít, de ha 
megfordítjuk a távcsövet, és úgy nézünk 
bele, akkor mindent lekicsinyítve látunk 
benne. Olyankor válik igazságtalanná a 

véleményünk, amikor a másik emberre 
úgy nézünk, mintha egy távcső lenne a 
kezünkben, amivel a másik hibáira fóku-
szálunk, és mást már nem is látunk ben-
ne, csak a hiányosságait. Amikor pedig 
önmagunkra, saját hibáinkra nézünk, 
akkor pedig mintha egy megfordított 
távcsövön keresztül látnánk magunkat. 
Mások felé nagyon szigorúak tudunk 
lenni, magunk felé pedig mindig megta-
láljuk a mentségeket. Amikor meglátjuk 
a magunk hibáit is, másokkal is sokkal 
türelmesebben tudunk bánni: és ez az, 
amire nagy szükség van minden kapcso-
latban.

Természetesen sokszor teljesen tisztán 
és egyértelműen látjuk, hogy valakinek a 
szemében ott az a szálka. De ha az igaz-
ság mellől hiányzik a kegyelmes szeretet, 
olyankor a hibák meglátása mindig úgy 
folytatódik, hogy nem érdemled meg, 
hogy szeresselek. Mielőtt így reagálnánk 
bárkire is, mindig érdemes magunknak 
feltenni a kérdést, hogy hasonló esetben 
mások is így reagáljanak-e ránk? Hiszen a 
mi szemünkben is van elég szálka.

Isten azt szeretné, hogy az ítéletünk 
legyen igazságos és legyen kegyelmes – 
mert csak ez menthet meg kapcsolatokat, 
családokat, közösségeket. Az ilyenfajta 
ítéletalkotást Jézustól tanulhatjuk meg. 

Jézus a menny dicsőségéből és szent-
ségéből jött el a földre. A földi életét is 
bűntelenül élte. Neki joga van az ítéletre! 
Azonban látva a mi bűneinket, nem elve-
tett, hanem megkeresett és megváltott, és 
felkínálta a bocsánatot, az újrakezdést. Jé-
zus így ítélt: látta és kendőzetlenül szóvá 
tette a bűnt… és elkészítette a kiutat be-
lőle, a megváltást. És ha elfogadom Tőle, 
segít kikászálódnom belőle, segít, hogy új 
szívem, új életem lehessen. Mert a bűnt 
gyűlöli, de az embert szereti. Az Istentől 
kegyelmet kapott ember tud igazán ke-
gyelmessé válni, mert tudja: ugyanolyan 
szálka és gerenda van az én szememben 
is, mint ami engem is zavar másokéban 
(ha másképp is néz ki, de sebet ejteni az 
én szálkám is tud). Isten mégsem elvet, 
hanem kisegít bűneimből… ezért én sem 
tehetek mást másokkal…

Böjti időszak kezdődik. A böjt célja, 
hogy félretegyük mindazt, ami akadályoz 
Isten és mások felé. Amikor másokra né-
zünk, tegyük félre igazságtalanságunkat 
is és tegyük félre az igazságnak a hideg, 
meg nem bocsátó oldalát is… és figyel-
jük meg, mi történik a másokkal való 
viszonyunkban…

Jelényi László
református lelkész

szálka és gerenda
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egy fát ültessetek
fölém ha meghalok
egy fát válasszatok
kedvem szerint valót

válasszatok virágzó hársat
illatával örökké belengje álmomat
nyárfát átjárjon néha a nyár-meleg
ő mint én ki későn hozza levelét
s maga veti el legelébb
hogy ha nekem már a végtelen is jutott
érezzem e borzongató korán-elmúlandót
legyen olyan ahogyan élt
vagy jegenyét
hosszan égbe nyúlót
lelkemhez hasonlót

legyen akár méltóságos tölgy
hogy uralja az időt
s egybehozzon fölöttem korokat
múltat és jövőt
ködbenyúlt havas fenyőt
mely hegyével felhők fölé nőtt

s átnyúlik – mintha akarom –
ez illúzión világunk fölött
és kétely ne maradjon örökkön
a lét szerelmére örök-valóra
idebennre utolsót köszöntsön

vagy almát ültessetek vadat
mint a tanyánkon a fám
(a nagy öreg száz éves is tán
s fityiszt mutatva a világnak 
csak egyet terem az évben
azt is zöldet savanyún-fanyart ám
hogy összehúzza fülig a szám)
hát almát ültessetek ilyet 
mint vagyok én is ilyen 
fanyar zöld és örökké kissé érettlen

ám tudja ki ismer
ugyan hosszan lassan
de folyton érő s termő
makacs alföld-erő
ilyennek fakadtam
s gondolatom mint az öreg fák lombja

árnyat ad józan hűvöset
hol megpihenni lehet
s honnan belátni e mozdulatlanból
az izgő-mozgó végeset
de honnan megragadni is lehet
néhanap a végtelent

válasszatok sírom elé fűzet
szomorút
hogy új hajtásai őszre
ha már fölém nyúlnak hosszan 
láttassák bánatom
e földön így éltem 
e földön így éltem én, tőle áthatottan

láttassák
hogy figyelmeztessenek
tudnom kell
általuk kicsinységből
mint lettem
- névtelenül egybekelve a végtelennel – 
picit nagyobb ember

HelyesBítés
A januári halásztelki hírmondóban megjelent köszönetnyilvánításban elkerülte figyelmünket, hogy (apa, fia, azo-
nos néven szerepel) a név elé nem írtunk megkülönböztetést, így nagyon sokan félreértették az elhunyt nevét, aki 
ifj. Nyíri András, a köszönetet pedig az édesapa tette közé, id. Nyíri András. A tévedésért elnézést kérünk, és a 
Szülők fájdalmának enyhítésére közzétesszük szeretett Gyermekük által írt egyik utolsó versét:

ifj. Nyíri András: egy fát ültessetek

Alapítvány a halásztelki gyerekekért
Adószám: 19180375-2-13

Kérjük önöket, adójuk 1%-ával támogassák az ala-
pítvány céljainak megvalósítását.
Az egészséges életmódra nevelés programjai, a gyer-
mek sport és turisztikai programjainak segítése és a 
számítástechnikai oktatás fejlesztése. Támogatásukat 
előre is köszönjük.
Hanfeldt István az alapítvány kuratóriumának elnöke
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Aranyéremmel tért haza zsigmond 
regina a thaiföldi WBPF nevű vi-
lágszervezet fitnesz- és testépítő 
világbajnokságáról. Az 21 éves ha-
lásztelki lány az élményeiről és a fel-
készülésről mesélt.

– Milyen kritériumok voltak Thaiföl-
dön, a világbajnokságon?

– Fitmodell versenyen indultam, 
ami azt jelenti, hogy nem kell rutin-
gyakorlatot bemutatnom. A feladat 
az volt, hogy a pózokat megfelelően 
bemutassuk, a zsűri a szépséget, az 
arányos testet, mozgást és a definiált 
izomzatot pontozta. 

– Az utóbbi mit takar?
– Arányos legyen a test, vagyis széles 

legyen a váll és a hát, karcsú legyen a 
derék, a lábak meg izmosak! De ebben 
a kategóriában elsősorban nem a nagy 
izmokat pontozzák. Inkább a szál-
kás, csinos, dekoratív lányok vannak 
előnyben.

– Milyen verseny előzte meg a világ-
bajnokságot?

– Egy kvalifikációs versenyen kellett 
részt vennem Hódmezővásárhelyen, 
mely ugyanúgy egy nemzetközi ver-
seny volt. 

– Thaiföldön pedig az aranyérmet ve-
hetted át.

– A mai napig nem hiszem el! Egy 
brazil lány lett a negyedik, egy ukrán 
a második, és ugyancsak egy magyar 

a harmadik. Ő nagy ellenfelem volt az 
idei szezonban a magyar versenyeken. 
Így meglepetésként ért, amikor tuda-
tosult bennem, hogy megelőztem a 
világbajnokságon. Nagyon meglepőd-
tem, nem gondoltam volna!

– Egy ilyen nagy volumenű verseny 
előtt máshogy kell felkészülni?

– Augusztus vége óta készültem a 
versenyre. Heti négy-öt edzésünk van, 
de ezek valójában interval-edzések, 
vagyis a gyakorlatok között ugrálunk, 
futunk, sprintelünk. 

– Az étkezésre is oda kellett figyelni?
– A verseny előtti héten már nem fo-

gyaszthattam sózott, fűszerezett étele-
ket. Ráadásul csak natúrcsirkét és halat 
ehettem. Oda kell figyelni a vízbevitel-
re is, ezért a hét elején megnöveljük a 
vízadagot, majd naponta szépen, las-
san csökkentjük. A versenynapon az 
eseményig már semmit se ittam. Ha 
ugyanis „bevizesedik” az ember hasa, 
akkor kevésbé látszódnak a kockák. 

– Adódtak problémák?
– Thaiföldön nagyon meleg volt a 

klíma, így sok időbe telt mire átállt 
a szervezetem. A légnyomás miatt az 
edzés is megterhelőbb volt. Ezért is ér-
keztünk ki két héttel korábban, hogy a 
test hozzászokjon az időjáráshoz.

– Hogyan tovább egy ilyen nagy ver-
seny után?

– Tavasszal nem tervezem a verseny-
zést. Bár indultam volna újabb bajnok-
ságokon, de az edzőim lebeszéltek róla, 
mivel most pihennem kell. Igazuk 
van, elvégre ez volt az ötödik verseny-
szezonom egyhuzamban, ami nagyon 
megterhelő. Az edzőim azt ajánlották, 
hogy most már hagyjam a fitmodellt, 
és inkább fitneszmodellként induljak, 
melyhez gyakorlatsort is be kell gya-
korolnom. Akrobatikus elemeket úgy-
mint kézen átfordulást kellene elsajátí-
tanom. Ősszel már ezzel készülök!   

P. Szabó Dénes

Halásztelki lány a VilágBajnok

zsigmond regina vagyok, fitmodell világbajnok és szemé-
lyi edző. Az a megtiszteltetés ért, hogy 2016-tól én írhatom 
az újságban a fitnesszel, egészséggel, diétával és testmozgás-
sal kapcsolatos rovatot, melyért köszönöm a bizalmat. 

Eljött a január, az újév, mely egyben új kihívásokat, reménye-
ket is hoz! Kinek mi jut eszébe ezzel kapcsolatban? Nekem az 
újévi fogadalmak ugranak be rögtön, rengeteg ember szájából 
hallom évek óta: „Idén majd lefogyok!”, „Nem eszem több édes-
séget és egészségtelen dolgot”, „Rendszeresen fogok sportolni”. Úgy 
gondolom, az életmódváltással minden megoldható jelentős 
önsanyargatás nélkül. Hiszen sokan belefognak mindenféle pár 
napos vagy hetes drasztikus diétába, amitől a gyors eredményt 
várják. Még ha sikerül is elérni a kívánt súlyt és alakot, álta-
lában a leadott kilók pillanatok alatt „visszaszaladnak” ránk, 
ahogy visszatérünk az általános étkezési szokásainkhoz és élet-
vitelünkhöz. 

Én azt tanácsolom mindenkinek, aki segítséget kér tőlem, 
hogy az első és legfontosabb, hogy fejben döntse el, mi is a 
célja, és ezt tűzön-vízen keresztül vigye is véghez! Esetleg írja 

ki a falra vagy olyan helyre, ahol minden nap látja és újra meg 
újra elolvashatja. 

Kezdje kisebb dolgokkal: hagyja el a kenyeret és az édessé-
geket, a cukros üdítőket és élelmiszereket, az alkoholt, a feles-
leges, finomított szénhidrátokat! Cserélje le őket zöldségekre, 
gyümölcsökre, fehér húsú halakra, csirke- és pulykamellre. Ha 
viszont éppen nassolni támad kedve, akkor részesítse előnyben 
az olajos magvakat (mandulát, diót…). Próbáljon meg napi 
ötször kisebb adagokat enni, és ne feledkezzen el a napi mini-
mum 3 liter vízfogyasztásáról sem. A mindennapokba csem-
pésszen bele kezdetben legalább fél óra aktív testmozgást. Ami 
lehet torna, biciklizés, futás vagy egyszerűen csak egy kis séta.

Ígérem, minden hónapban hozok majd egy-egy finom és di-
étás receptet, alakformáló gyakorlatot, melyet otthon is köny-
nyedén elvégezhetnek. Foglalkozni fogunk az aktuális problé-
mákkal, trendekkel, a mindenkiben felmerülő kérdésekkel is. 
Remélem tetszeni fog a kis rovatom, én minden erőmmel azon 
leszek, hogy örömmel olvassák és segíteni tudjak azoknak, akik 
ezt igénylik. Zsigmond Regina

kezdjük az éVet egészségesen!
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Egyesületünk programban gazdag 
évet tudhat maga mögött. Az év 

folyamán többfelé voltunk kirándulni, 
fürödni, a névnaposokat ünnepeltük, 
az Egyesület 20. születésnapját is meg-
tartottuk, a Karácsonyt is megünne-
peltük. 

Tagjaink segítségével sikerült a be-
tervezett programokat véghezvinni, 
meglepni az idősebb társainkat egy kis 
műsorral. 

Ezúton is köszönöm tagjaink segí-
tőkészségét, külön köszönjük Halász-
telek Város Képviselő Testületének a 
működésünkhöz nyújtott anyagi tá-
mogatást. 

Kívánok nagyon jó egészséget a Ha-
lásztelken élő összes NYUGDÍJASNAK.

Rozsnyikné Panni 

2016. március 12-én, 20:00-kor 
A Halásztelki Nyugdíjas Egyesület  

batyus bált rendez  
a Márai Sándor Közösségi Házban. 
Belépő: 1 200 Ft, Büfé, Tombola 

Jegyek igényelhetők  
a „Mariann fodrászatban”  

és a 06 20/582 2438 telefonszámon! 

Halásztelki nyugdíjas egyesület 
Összefoglalója a 2015. éVről
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A Halásztelken megrendezett fánksütő versenyen nehéz dol-
ga volt a zsűrinek.

Nemrég rendezték meg Amerikában a Golden Globe-díjkiosz-
tót, hamarosan pedig az Oscar-díjakat adják át. Hogy miért 
kezdem éppen ezzel? Mert még az Aranyglóbusz- és az Os-
car-díjat odaítélő zsűrinek is könnyebb dolga van, amikor meg 
kell mondania, hogy ki kapja a legjobb filmnek, színésznek, 
színésznőnek vagy zeneszerzőnek járó díjakat. Egy filmet, szí-
nészi alakítást, zeneművet bizonyos szempontok alapján lehet 
osztályozni. Egy fánkverseny esetében azonban egészen más a 
helyzet. Gondban is volt a Halásztelken megrendezett fánksütő 
versenyen a három fánk ítész – Horváth Krisztián, Ballay Gá-
bor és én –, mikor meg kellett mondani, melyik fánk sikerült 
a legjobban.

Egy fánknál ugyanis számít az állag, a kinézet, a dizájn, nem 
beszélve az ízről, pláne, ha még lekvár is készült hozzá. Nem is 
gondolná az ember hányféle megoldás, mennyi trükk létezik. A 
halásztelki versenyen Sztankó Mária például klasszikus csöröge-
fánkkal készült. Egyes darabok puhábbak lettek, hála a szóda-
bikarbóna áldásos munkájának, mások meg ropogósak. Boros 
Lászlóné maradt a klasszikus megoldásnál, ő szalagos fánkot és 
túros képviselőfánkot készített, és olyan jóízű lekvárral, hogy 
nem győztem kóstolni. 

Volt, aki gondolt a cukorbetegekre is. Halmai János Csabáné 
diétás fánkot készített, melyből abszolúte kihagyta a cukrot, és 
még így is remek ízt ért el. Figyelmességét bizonyítja, hogy a 
fánkhoz készült meggydzsem is cukormentes lett. A két Papp 
Andrea, anya és lánya a verseny napján, kora reggel tanulta meg 
a szakácskönyvből hogyan is készül a fánk. Ha ezt a titkot nem 
árulják el, simán azt hiszem, hogy már évek óta fánkot készí-

tenek! Volt, aki a dizájnra adott: Tóthné Klári hagyományos 
fánkkal készült, de csokoládéval és cukorszívecskékkel díszítet-
te. A Hangyapiacosok töltött túrófánkkal és szalagosfánkkal 
készültek, melyet házi készítésű baracklekvárral tettek még íz-
letesebbé. A lekvárral töltött túrófánk pedig maga volt a csoda!

Volt, aki nemcsak fánkkal készült: Rozsnyik Jánosné, vagyis 
Panni a dédunokáját, Kovács Hannát is elhozta, aki a farsang 
alkalmából hercegnőnek öltözött. Ő lesz a főkostoló mester! 
– mondta Panni. Szilágyi Emilné vagyis Teca, a rendezvény 
főszervezője is sütött, az ő fánkjai is nehezebbé tették a dön-
tésünket.

Végül a zsűrinek mégiscsak sikerült meghozni a döntést, de 
elhatároztuk, hogy jövőre talán több kategória – legjobb íz, leg-
jobb díszítés – alapján osztályozzuk a fánkokat. Mert a verse-
nyen megtanultuk: nincs két ugyanolyan fánk!

P. Szabó Dénes

Egy fánk ítész naplójából

nyugdíjas Baráti kÖr egyesület életéBől

Évzáró közgyűlÉs
Közösségünk életében nagy változást  ho-
zott a 2011.évi CLXXV. törvény, ami 
megváltoztatta a civil szervezetek műkö-
dését, jogállását és támogatásának rendjét. 

Hasonló változás volt 2015 márciusától az új polgári törvény-
könyv. 
Ennek megfelelően, módosított alapszabály alapján tartott 
közgyűlést 2016 február 11. a Halásztelek Mozgáskorláto-
zottak Nyugdíjasok Egyesülete. Tagság tudomásul vette, igen 
magas  létszámban volt jelen. (nem csak az ünnepi rendezvé-
nyeken) Bevezetésként a kulturális és egyéb eseményekről az 
elnök asszony tartott beszámolót. Gazdasági, pénzügyi dol-
gokról a gazdasági vezető tájékoztatott.
Az év pozitív eredménnyel zárult, likviditási probléma 
mentesen, folyamatosan működött a Közösség.
Beszámolóját a közgyűlés elfogadta.
Meghatározásra került a 2016-os működési program és a 
költségvetés elkészítéséhez szükséges díj tételek.
Felhatalmazást kapott a gazdasági vezető az önkormány-
zati támogatás  igénylésére.

Egyesület vezetősége
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Fiatal ünnepnapnak nevezhető A 
magyar kultúra napja – legalábbis 
más nemzeti ünnepeinkhez képest. 
1989 január 22. óta ünnepeljük, 
ugyanis – a kézirat tanúsága szerint 
– 1823-ban ezen a napon tisztázta 
le kölcsey Ferenc a himnusz kéz-
iratát csekén. ha ma ellátogatunk 
Szatmárcsekére, megnézhetjük a 
kölcsey-kúria helyén álló művelő-
dési házat, ahol felidézhetjük a köl-
tő életét az emlékszobában. kölcsey 
1815-től élt a városban az 1838-ban 
bekövetkezett haláláig. 

Idén január 22-én a Márai Sándor 
Közművelődési Intézményben mi 

is megemlékeztünk A magyar kultúra 
napjáról. A művelődési ház nagyter-
mét a vitrinekben a Magyar Gyöngy 
Egyesület ékszerei díszítették. A Him-
nuszt a Bel Canto kamarakórus adta 
elő, akikhez a Máraiban összegyűlt 
vendégek is csatlakoztak. A nemzeti 
imádságunk után Szentgyörgyi József 
polgármester mondta el ünnepi kö-
szöntőjét. 

A színpadon ezután Győri Sipos 
Gergő néptáncos és a nagyon fiatal, de 
ugyancsak tehetséges Busai Marcell ad-
ták elő az úgynevezett bukovinai széke-
lyek silladri nevű táncát. A produkció 
után a kisfiú helyett már Gergő párja, 
Kulcsár Luca csatlakozott a férfihez, 
akivel kalotaszegi táncokkal szórakoz-
tatták a publikumot. Gergő és Luca 
2015. szeptembere óta „verbuvált” nép-
tánccsoportot halászteleki óvodásokból 
és iskolásokból. A két előadó hitvallása, 
hogy a magyar néptánc alapjai már kis-
gyermekkorban is elsajátíthatók. 

A következő előadó Fekete Violetta, 
halászteleki óvónéni volt, aki nem-
csak városunk több rendezvényén, de 
a fővárosban és országszerte is szavalt 
verseket. A magyar kultúra napján Jó-
zsef Attila Gyöngy című költeményét 
adta elő. Utána újra a Bel Canto kórus 
sorakozott fel, mely tavaly ünnepelte 
fennállásának huszadik évfordulóját. 
Mi sem bizonyítja jobban sikereiket, 
mint a számos bel- és külföldi fellépé-
sük, valamint elismeréseik. Ők a Má-
raiban magyar népdalokat és feldolgo-
zásokat énekeltek.

Az este végén a gyöngyöké lett a 
főszerep. A Márai nagytermét minden 
oldalról gyöngyökből készült ékszerek, 
úgymint a nyakbavetőt, a nyaksik dí-
szítették. A kiállítás megnyitó beszédét 
Nagy Gyöngyi népi iparművész adta 
elő, aki kitért a különleges ékszerek tör-
ténetére. Őt követte a Magyar Gyöngy 
Egyesület elnöke, Ganevné Székely 
Katalin halásztelki nyugdíjas, akit váro-

sunkban sokan csak „gyöngyös Kati né-
niként” ismernek. A 2003-ban alakult 
Magyar Gyöngy Egyesület városunk-
ban van bejegyezve, és már régóta sze-
retett volna bemutatkozni a halászteleki 
lakosságnak. Az egyesület már számos 
díjjal büszkélkedhet, négy tagjuk – köz-
tük Ganevné – már elnyerte a Magyar 
Kézműves Remek díját, melyet a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara ad át. 

2013-ban már állított ki Halásztel-
ken Ganevné a Városi Könyvtárban, 
azonban a jelenlegi kiállítás sokkal 
terjedelmesebb volt. – A művelődési 
ház nagy tere alkalmas volt arra, hogy 
szinte az egész egyesület bemutatkoz-
hasson – mondta el Ganevné. A vitri-
nekben számos tárgy kapott helyet, 
huszonhat alkotó munkáiból. 

A hagyományos gyöngyfűzést az egye-
sület egyes tagjai Sárközben ismerték 
meg, ahol évente részt vesznek a gyöngy-
fűző táborban. Az esemény szigorú kere-
tek között zajlik, az elkészült alkotásokat 
egy zsűri ellenőrzi, hogy megfelelnek-e 
a magyar hagyományoknak. Gyöngyöt 
fűzni időigényes, melyet jól jelez, hogy 
egy nagy gallér elkészítéséhez akár ti-
zenöt-húsz deka gyöngy is szükséges. A 
magyar gyöngyfűzés ráadásul egyedül-
álló Európában, ugyanis munka közben 
a szokásos függőleges helyett vízszintes 
irányban kell haladni. Ganevné szerint a 
különleges fűzési technika növeli a meg-
figyelőképességünket és a memóriánkat 
is. A nyugdíjas szerint ugyanis: – Oda 
kell figyelni, hiszen egy hibás nyakláncot 
senkis sem venne fel.

A gyöngykiállítás következő állo-
mása február 4-én Szigethalmon lesz, 
majd utána Békásmegyeren és a Fe-
rencvárosban lesz látható.

P. Szabó Dénes

a magyar kultúra napja
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lányok, Asszonyok kézimunka klub
Foglalkozásai: kéthetente szerdán 14-16 óra között
Időpontja: február 17., március 2.
A klub tagjai számára ingyenes a varrógép használata!
Vezeti: Halmai Jánosné

halásztelki társasjáték kör
Foglalkozásai: pénteken 17:30 -22:00 óra között.
Vezeti: Nyúl Ferencné

Sakk-kör
keddenként 17:00-20:00 óra között; Vezeti: Sitkei András

Garabonciás egyesület
Foglalkozásai: csütörtökön 19:00-21:00 között
Vezeti: Popov Szimeonov Trifon

halásztelek Mozgáskorlátozottak 
és Nyugdíjasok egyesülete
Foglalkozásai: csütörtökön 14:30–16:00 óra között
Vezeti: Királyné Vaskó Erzsébet

halásztelki Nyugdíjas Baráti kör egyesület
Foglalkozásai: kedden 14:00-16:00 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 15:00-20:00 óra között
Vezeti: Csizmadia Ákos színművész

„kiSBOGÁr” készségfejlesztő foglalkozás piciknek
Csütörtökön 10:00-11:00 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

SAlSA tANFOlyAM
minden szerdán kezdő19:00–20:00, haladó 20:00–21:00
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

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

kérjük kísérjék figyelemmel a város kulturális- 
szabadidős programjait és legyenek részesei!

2016. feBruári 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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K Ö N Y T Á R 
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

ÍRÓ – OLVASÓ  TALÁLKOZÓ 
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Jozef Banas
mutatkozik be  az Olvasósarok meghívására

2016. február 25-én, csütörtökön 17 órakor
A részvétel ingyenes!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

VÁROSI KÖNYVTÁR 2314 Halásztelek, Erkel Ferenc u 2-4.

2016. február 27-én szombaton 10 órakor
PITYPANG SZÍNPAD előadásában

KALAMAJKA TÜNDÉR
mesejáték

Belépőjegy ára: gyermek: 600 Ft, felnőtt: 800 Ft
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Gyűjtsük össze közösen játékainkat!
A Márai Sándor Közösségi Házban egy kiállítást szervezünk, melyen be szeretnénk 

mutatni gyermekkorunk kedvenc játékait. 
Szeretnénk, ha minél többen elhoznák a féltett „kincseiket”.

 

Idézzük fel a múltat régi játékainkkal, hogy gyermekeink is megismerhessék őket!

A játékok leadhatók: a művelődési ház irodájában csomagolva és névvel ellátva!

2016. február 28-án,
szombaton 9-12 óra között

CSEREBERE BÖRZE
A Márai Sándor Közösségi Házban, 

2314 Halásztelek, Posta köz 1.

www.halasztelek.hu

KERESS MINKET 
A FACEBOOKON!

facebook/
Halásztelek Város hivatalos oldala
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Antialkoholista brigád 
szobafestést, csempézést, gipszkartonozást, 

víz-, villany- kőművesmunkát vállal.

Telefon: 06 20/998 2369

Fakivágás, gallyazás, szakszerű metszés, növényvédelem, 
teljes körű kertrendezés, kertépítés, öntözőrendszerek 

kiépítése, karbantartása, kertgondozás. 
Munkáinkat szakszerűen, garanciával vállaljuk: 

www.sunikertek.hu, 06 30/343 7318

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: 8:00-17:00. 

Telefon: 06 24/441 725, 06 30/950 1717
JAVÍTÁSNÁL A KISZÁLLÍTÁS INGYENES!

www.megoldasszerviz.hu
Minőségi szolgáltatás elérhető áron már 17 éve!×

Ez ITT 
az 

ÖN 
hirdetésének a helye!

HIRdETéS FElVéTEl:

Telefonon:
06 24/517 271

E-mail:
hirmondo@halasztelek.hu

×

×
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Sanoral
a család fogorvosa

• esztétikai és konzerváló fogászat
• gyermekfogászat
• fogszabályozás
• szájsebészet

2016. február 1-jén 
megnyitottunk!

NyitáSi akció!
Jelentkezzen be, vágja ki hirdetésünket 

és hozza be magával rendelőnkbe! 
Cserébe minden fogászati kezelés árából

10%-os kedvezménnyel 
ajándékozzuk meg!

címünk:
2030 Érd, Angyalka utca 1/A

(Főposta épületében a Stop Shopnál)

Időpontfoglalás:
+36 20/971 1655 www.sanoral.com

Háztáji csirkecomb faros 498 Ft/kg 
Háztáji bontott csirke  648 Ft/kg
Háztáji csirkecomb  648 Ft/kg
Háztáji csirkemell  998 Ft/kg
Háztáji csirkemell filé  1 298 Ft/kg
Pulykamell filé  1 698 Ft/kg 
Sertéskaraj  898 Ft/kg
Sertéscomb  898 Ft/kg
Sertéslapocka  898 Ft/kg
Sertésoldalas  898 Ft/kg
Sertéstarja  898 Ft/kg 
Bőrös félsertés  598 Ft/kg 
Házi sertészsír  398 Ft/kg

Sajátkészítésű, kőfüstölős, 
tartósítószer-mentes termékeink:

Házi füstölt hátsócsülök  989 Ft/kg
Házi parasztlapocka 1 398 Ft/kg
Házi csemege kolbász  1 498 Ft/kg
Házi csípős kolbász  1 498 Ft/kg 
Házi parasztsonka  1 598 Ft/kg
Házi kolozsvári szalonna  1 698 Ft/kg
Házi szívsonka  1 898 Ft/kg
Házi füstölttarja  1 898 Ft/kg
Házi angolszalonna  1 898 Ft/kg

Nyitva tartás: 
kedd–péntek: 7:00–17:00,

szombat: 7:00–13:00

T E R M E L Ő I  H Ú S B O LT
A 25 éves múlttal: Halásztelek, Hajnal utca 36. 

Telefon: 06 24/452 207 • www.facebook.com/termeloihusbolt

Erzsébet utalvány elfogadóhely!

Üzletünkben bankkártyával is fizethet! ×

Györök kft. halásztelki telephelyre keres 
. 2 fő gyakorlott, műszaki rajz olvasásához értő, 
önállóan is dolgozni képes hegesztő-lakatos 
szakembert 

. 1 fő szikvíztöltőt, fontos a jó fizikai erőnlét

. 1 fő gyakorlott műszerészt, vízadagoló gépek 
szervizelésére

Olyan jelöltek jelentkezését várjuk, 
akik hosszú távú, stabil munkahelyre pályáznak.   

érdeklődni lehet 
a 06 30/682 6502 telefonszámon
vagy a gyzs@pr.hu email címen. ×

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik édesanyánkat, özv. Bordás Jánosnét utolsó útjára kísérték, 

osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család

×


