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Ülésezett a Képviselő-testÜlet

Szentgyörgyi József polgármester, 
miután köszöntötte a megjelente-

ket megállapította, hogy a testület 9 
fővel határozatképes. Napirend előtt 
beszámolt a két testületi ülés közötti 
időszak fontosabb eseményeiről, és a 
lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról.

Ezt követően a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadta a napirende-
ket.

Az ülés első napirendi pontja ke-
retében a Képviselő-testület mó-
dosította az Önkormányzat és in-
tézményei 2015. évi költségvetési 
rendeletét, és elfogadta a 2015. évi 
költségvetés I-III. negyedéves teljesí-
téséről szóló beszámolót.

Ezután a képviselők megtárgyalták 
a Polgármesteri Hivatalban foglal-
koztatott köztisztviselők 2016. évi 
illetménykiegészítéséről szóló előter-
jesztést. A közszolgálati tisztviselők-
ről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezései alapján a köztisztvi-
selők 2016. évi illetménykiegészíté-
sét felsőfokú iskolai végzettség esetén 
az alapilletmény 30 %-ában, közép-
iskolai végzettség esetén az alapil-
letmény 20%-ában állapította meg 
egyhangúan a Képviselő-testület.

A harmadik napirend a jegyző és a 
belső ellenőr által előterjesztett 2016 
évi ellenőrzési terv volt, amelyet szin-
tén egyhangúan fogadtak el a képvi-
selők. 

A további napirendi pontokban 
magántulajdonú utak önkormányza-
ti tulajdonba adásáról hozott döntést 
a testület. Az ingatlanokat a tulajdo-
nosok ingyenesen ajánlották fel. 

Felülvizsgálta a Képviselő-testület 
az önkormányzati rendeletben sza-
bályozott térítési díjakat – a közterü-
let-használat rendjéről, a temetőkről 
és a temetkezési tevékenységről, az 
élelmezési nyersanyagköltség meg-
határozásáról és a fizetendő térítési 
díjakról, az egyes anyakönyvi ese-

mények engedélyezésének szabályai-
ról, és az eseményekhez kapcsolódó 
többletszolgáltatásért fizetendő díjak 
mértékéről, valamint a bölcsődei 
intézményi térítési díjakról szóló 
önkormányzati rendeleteket – és a 
meghatározott térítési díjak összegé-
nek változatlanul hagyásáról döntött 
2016. évre. 

A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy Pest megye társadalmi-gazdasá-
gi fejlődése érdekében támogatja Pest 
megye önálló NUTS 2-es régióvá vá-
lását.

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 69/2015. (10.30.) PMÖ 
határozatával arra kérte fel a Pest me-
gyei települési önkormányzatokat, 
hogy Pest megye társadalmi-gazda-
sági fejlődése érdekében Pest megye 
önálló NUTS 2-es régióvá válásának 
támogatását képviselő-testületi hatá-
rozattal fejezzék ki.

Szentgyörgyi József polgármester 
kiegészítésként elmondta, Budapest 
és 173 önkormányzat már jóváhagy-
ta az önálló régióvá válást, 7 testület 
még most tárgyalja. 

A Képviselő-testület végül megtár-
gyalta a  Pest Megyei Kormányhi-
vatal PEB/030/1884-1/2015. ügy-
iratszámú törvényességi felhívásában 
foglaltakat, és arról döntött, hogy tu-

domásul veszi azzal, hogy a jövőben 
a Képviselő-testület Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) be-
kezdésében foglaltak szerint jár el.

A Képviselő-testület – mint a 
HATE Kft. taggyűlése – 2015. de-
cember 18-án, pénteken 8,00 órakor 
megtartott rendkívüli ülésén, dön-
tött a HATE Nonprofit Korlátolt Fe-
lelősségű Társaság végelszámolásáról.

Szentgyörgyi József polgármester 
elmondta, hogy a HATE elsődleges 
funkciója a csatornaüzemeltetés volt, 
másodlagos pedig a városüzemelte-
tés. A csatorna funkciót elvitte a Fő-
városi Vízművek, a városüzemeltetést 
pedig visszavette az önkormányzat. 
Végh Tibor ügyvezető feladata az 
elmúlt egy évben az volt, hogy pró-
bálja beszedni a csatornából meglévő 
kintlévőségeket, adja be az elszámo-
lásokat, valamint tegyen javaslatot 
arra, miként lehetne feladatot cso-
portosítani a HATE-hoz, vagy lezár-
ni a HATE működését. Az elmúlt 
egy év tapasztalata az volt, hogy a 
HATE működését le kell zárni, mert 
nem tudnak olyan funkciót adni a 
cégnek, amellyel saját bevételt tud 
termelni, és biztosítani tudja a mű-
ködését. Ezért a Képviselő-testület a 
Ptk. 3:48. § (1) bekezdése c) pontja, 
valamint Ctv. 94. § (3) bekezdése 
alapján elhatározta a HATE Vá-
rosüzemeltetési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság jogutód nélküli, 
végelszámolással történő megszűné-
sét 2016. január 1. napjával.

Végelszámolónak Végh Tibort – 
korábbi ügyvezetőt – választotta meg, 
tiszteletdíját havi bruttó 100 000 Ft-
ban állapította meg. A tiszteletdíjat 
az Alapító, illetve a Halásztelek Város 
Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala fizeti meg.

Döntött a Képviselő-testület arról, 
hogy a HATE Felügyelő Bizottságát 
2015. december 31. napjával meg-
szünteti.

Baloghné dr. Nagy Edit
jegyző

A Képviselő-testület 2015. december 16-án tartotta munkaterv szerinti 
utolsó ülését a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyv-
tár Liszt Ferenc Hangversenytermében.
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 Adónem Bevallási határidő Befizetési határidő

Építményadó  Adókötelezettség keletkezését  Két egyenlő részletben az adóév március 15.-éig,
 (változás) követő 15 napon belül és szeptember 15-ig.
  Évközben kiadott határozat esetén a jogerőre emelkedést 
  követő 15. nap.

Telekadó Adókötelezettség keletkezését  Két egyenlő részletben az adóév március 15.-éig,
 (változás) követő 15 napon belül és szeptember 15-ig. 
  Évközben kiadott határozat esetén a jogerőre emelkedést
  követő 15. nap.

Iparűzési adó:   Folyó évi iparűzési adóelőleget folyó év március 15-éig, 
. állandó Az adóról az adóévet követő év szeptember 15-ig,
 jellegű május 31-ig. a várható éves fizetendő adó összegére a kiegészítést 
 tevékenység Adóelőleg-kiegészítés összegéről december 20. napjáig
 esetén a tárgyév december 20. napjáig A megfizetett adóelőleg és az adó évre megállapított
 kell bevallást tenni. tényleges adó különbözetét az adó évet követő május 31.
  
Iparűzési adó:
. ideiglenes  A tevékenység befejezésének  Az adóbevallással egy időben történik a befizetés – 
 jelleggel napját követő hónap 15. napjáig. átutalás.
 végzett
 tevékenység
 után

Gépjárműadó 2004. január 1-től az adó kivetése  . A gépjárműadót félévenként, két egyenlő részletben, 
 hatósági adatszolgáltatás    az adóév március 15-éig, ill. az adóév szeptember 15-éig
 alapján történik.   kell megfizetni. 
  . Az adókötelezettség keletkezése (változása) esetén
    az adóalany a félév időarányos részére őt terhelő adót 
    az erről szóló határozat jogerőre emelke désétől számított
    15 napon belül fizeti meg. 

Talaj Tárgyévet követő március 31. A bevallás benyújtásával egy időben, tárgyévet követő 
terhelési díj    március 31.

Köszönjük a szervezést az egyhá-
zaknak, civil szervezeteknek, in-
tézmények vezetőinek egyaránt, 
különös tekintettel a Tündérkert 
Óvoda óvónőinek a betlehemi já-
szol felújításáért.
 

Külön köszönet illeti még Szlo-
vák Teréziát a már szokásos ün-
nepi szeretetvendégségek szerve-
zésében való közreműködésért,  
amit az egyházak programjainak 
összehangolásával végzett, vala-
mint a Hunyadi Iskola gyerme-
keinek és felkészítő tanáraiknak 
a városi karácsonyi ünnepségen 
nyújtott szereplésért! 

Ünnepelt a város apraja, nagyja

A Halásztelki Nyugdíjas Baráti Egyesület 
is készült a szeret ünnepére, 2015. december 
22-én a Közösségi Házban egymás megaján-
dékozásával vette kezdetét. Külön emléklap-
pal és ajándékkal köszönték meg Boros Lász-
lóné Rózsikának az egész évben végzett aktív 
és segítő munkáját, apró ajándékkal pedig a 
Hunyadi Iskolások műsorát. 

HELYI ADÓ BEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK

HalásztelKi nyugdíjas 
Baráti Kör egyesÜlet

Halásztelki Nyugdíjas 
egyesület is üNNepelt
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Tisztelt Ügyfeleink!
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgal-
mazásának különös szabályairól szóló 2003. évi 
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) magánfő-
zésre vonatkozó szabályai 2016. január 1-jével 
jelentősen módosultak. A változásokról, a fontos 
tudnivalókról a következő összefoglalóban kíván-
juk felhívni a figyelmet:

Változások a fogalom meghatározásokban
Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tu-
lajdonostárs magánfőző esetén valamely tulaj-
donostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén 
használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, 
párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóbe-
rendezésén a gyümölcstermesztő személy(ek) által 
végzett előállítása.

gyümölcstermesztő személynek az a természetes 
személy minősül, aki gyümölcstermő területtel ren-
delkezik.

Adófizetés változása – párlat adójegy bevezetése 
(Újdonság!)
Párlat adójegy igénylésére csak a lakóhely szerinti 
önkormányzati adóhatóság által regisztrált ma-
gánfőző jogosult. Az önkormányzatnál regisztrált, 
az az önkormányzati adóhatóság által rendszere-
sített nyomtatványon bejelentett magánfőzőnek 
magánfőzés keretében történő párlat előállításá-
hoz 2016. január 1-től – az előállítást megelőzően 
– párlat adójegyet kell igényelni, beszerezni a lakó-
helye szerint illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(a továbbiakban: NAV) megyei/fővárosi adó-és 
vámigazgatóságtól.

A párlat adójegy egy olyan igazoló szelvény, 
amely adójegyenként egy liter párlat előállítására 
jogosítja a magánfőzőt. Igazolja egy liter párlat 
700 forint jövedéki adótartalmának megfizetését, 
valamint a magánfőzött párlat eredetét is.

A magánfőzőnek tárgyévi első párlat előállítása 
előtt, legalább 5 darab 700 forint értékű párlat adó-
jegyet kötelező igényelnie. Mindig a főzés előtt kell az 
igénylést benyújtani, de lehet előre, az éves tervezett 
összes mennyiségre is igényelni, ez azonban tárgyé-
venként legfeljebb 86 darab párlat adójegy lehet és 
legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlat (86 
liter) állítható elő.

Amennyiben a magánfőző mégis a párlat adó-
jeggyel adózott párlatmennyiségnél többet állít 
elő, akkor a tárgyév végéig köteles a többletmeny-
nyiség utáni párlat adójegyeket pótlólag igényel-
ni, azonban az éves mennyiségi korlátot ebben az 
esetben sem lehet túllépni.

Az évente előállítható párlatmennyiség túl-
lépése esetén a magánfőzőnek a többletmeny-
nyiséget haladéktalanul be kell jelenteni a la-
kóhely szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és 
vámigazgatósághoz és azzal egyeztetett módon 
gondoskodni kell a többletmennyiség megsem-
misítéséről.

Fontos tudnivaló, hogy párlat adójegyet csak az 
a magánfőző igényelhet, aki a desztillálóberendezés 
megszerzését a tulajdonszerzéstől számított 15 na-
pon belül előzetesen bejelentette a lakóhelye szerinti 
önkormányzati adóhatóság részére, amely a bejelen-
tésről a teljesítést követő hónap 15. napjáig értesíti 
az illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatósá-
got. Párlat adójegyeket a vámhatóság kizárólag az 
önkormányzati adóhatóság értesítését követően tudja 
kiadni a magánfőző részére. Aki már 2016. január 
1. előtt regisztrálta (bejelentette) a desztillálóberen-
dezését az önkormányzati adóhatóságnál annak nem 
kell azt megismételnie.

Hogyan kell párlat adójegyet igényelni?
A magánfőzőnek a párlat adójegy igénylés kitöltött 
formanyomtatványát a lakóhelye szerint illetékes 
megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóság részére 
kell benyújtani. A formanyomtatvány beszerezhe-
tő a NAV megyei/fővárosi adó- és vámigazgató-
ságainál papír alapon, továbbá letölthető a NAV 
internetes honlapjáról elektronikus (http://www.
nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_
programok), illetve pdf formátumban (http://nav.
gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/jovedeki_nyomtat-
vanyok). A kitöltött igénylés írásban személyesen, 
postai úton, telefaxon, vagy elektronikus úton az 
ügyfélkapun keresztül adható be.

A párlat adójegy megrendelő nyomtatvány adat-
tartalma:

• magánfőző neve,
• magánfőző lakcíme,
• magánfőző adóazonosító jele,
• az igényelt párlat adójegy mennyisége,
• a desztillálóberendezés regisztrálásának helye, 

tárolási, használati helye,
• nyilatkozat a jövedéki adó megfizetésének 

módjáról,
• nyilatkozatot arról, hogy a magánfőzésre vo-

natkozó jogszabályi feltételeknek megfelel-e 
(gyümölcstermesztő-e, saját tulajdonú gyü-
mölcsből történik a párlat előállítás, nem tar-
talmaz hozzáadott cukrot a cefre, a tárgyév-
ben bérfőzésben párlatot számára, a háztartás 
többi tagja részére nem állítottak elő).

A magánfőzött párlat jövedéki adójának meg-
fizetése
Az előzőek szerint igényelt párlat adójegyet a ma-
gánfőző kizárólag a párlat adójegy ellenértékének 
megfizetését követően veheti át.

Célszerű mindig a párlat adójegy igénylés benyúj-
tása előtt a párlat adójegyenkénti 700 forint jövedéki 
adót a 10032000-01037313-00000000 számú 
NAV egyéb termékek jövedéki adója bevételi számlá-
ra befizetni. 2016 évi első igényléskor legalább 3500 
forintot kell befizetni!

A befizetést az igénylő lakóhelye szerint ille-
tékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóság 
vizsgálja, az igényléstől eltérő összegű befize-
tés, vagy befizetés hiánya miatt felszólítást küld,  
majd a pótlás hiányában elutasítja a megren-
delést. A befizetés történhet átutalással, illetve 
postai készpénz-átutalási megbízással (a NAV 
megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságainál 
kérhető sárga csekken). Mind a „csekk”, mind 
az átutalás közlemény rovatában szükséges a 
magánfőző adóazonosító jelének feltüntetése.

A párlat adójegyek magánfőzőnek történő át-
adásáról a megyei/fővárosi adó- és vámigazgató-
ságok nyilvántartást vezetnek és az átadott- átvett 
adójegy mennyiségről haladéktalanul értesítik a 
desztillálóberendezés tárolási, használati helye sze-
rinti önkormányzati adóhatóságot.

Magánfőzés szabályainak ellenőrzése, 
jogkövetkezmények 
A magánfőző desztillálóberendezésének bejelen-
tésével kapcsolatban és a magánfőzés szabályai 
betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – kivéve 
a magánfőzött párlat jogszabálysértő értékesítését 
– az önkormányzati adóhatóság jár el.

Az önkormányzati adóhatóság azt a természe-
tes személyt, aki a magánfőzésre vonatkozó ren-
delkezéseknek egyebekben megfelelve, de a desz-
tillálóberendezés bejelentése vagy párlat adójegy 
beszerzése nélkül végzi párlat előállítását, vagy a 

desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megálla-
pításához szükséges adatok tekintetében valótlan 
adatokat ad meg, felszólítja, hogy jogszabályi kö-
telezettségének tegyen eleget 15 napon belül. Ha 
a magánfőző a felszólításának határidőig nem tesz 
eleget, az önkormányzati adóhatóság 200 ezer fo-
rintig terjedő bírsággal sújtja.

A magánfőzés szabályainak betartását ellenőr-
ző önkormányzati adóhatóság eljárása során a 
tényállás tisztázása, továbbá az elkobzás érvénye-
sítése érdekében lefoglalást rendelhet el, továbbá a 
desztillálóberendezés és az azon előállított termék 
jogszabályi követelményeknek való megfelelősége 
tárgyában díjmentesen szakvéleményt kérhet az 
állami adó- és vámhatóságtól.

Az önkormányzati adóhatóság a magánfőzésre 
szolgáló desztillálóberendezést és az azon előál-
lított jövedéki terméket lefoglalhatja, ha a ma-
gánfőző a desztillálóberendezés bejelentésekor a 
desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megálla-
pításához szükséges adatok tekintetében valótlan 
adatokat ad meg vagy ha párlatot a desztillálóbe-
rendezés bejelentése vagy párlat adójegy beszerzése 
nélkül állít elő.

Az önkormányzati adóhatóság az általa lefoglalt 
jövedéki terméket és desztillálóberendezést elko-
bozza és megsemmisítésre átadja az állami adó- 
vámhatóságnak, ha a jogsértés kapcsán a jövedéki 
törvény alapján (0 Ft–200 000 Ft közötti összegű) 
bírságot szab ki.

Ha az önkormányzati adóhatóság a magánfőzés 
szabályainak ellenőrzése során az évente előállítha-
tó mennyiségi korlát túllépését észleli, erről hala-
déktalanul értesíti az állami adó- és vámhatóságot. 
2016. évben változatlan maradt az a szabály, hogy 
a magánfőzött párlat továbbra is kizárólag a ma-
gánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyaszt-
ható el, illetve kizárólag alkoholtermék- adóraktár 
részére értékesíthető.

Magánfőzés esetében az adó megállapításához 
és az adótartozás végrehajtásához való jog 1 év el-
teltével évül el.

2016. előtt magánfőzésben előállított párlat 
utáni adózási szabályok Felhívjuk a figyelmet, 
hogy a 2016. január 1-jét megelőzően előállított 
magánfőzött párlatokra továbbra is az előállításuk-
kor hatályos szabályokat kell alkalmazni.

A regisztrált magánfőzőknek a 2015. évben 
magánfőzés keretében előállított párlat után 2016. 
január 15-ig kell adóbevallást benyújtani és a be-
vallással együtt az éves átalányadót (1 000 forint) 
megfizetni a lakóhely szerinti önkormányzati adó-
hatóságnak, az e célra rendszeresített önkormány-
zati számlára. Az önkormányzati adóhatóságok 
elérhetőségeit a https://www.hakka.allamkincstar.
gov.hu honlapon is megtalálhatják.

A 2015. évet megelőzően saját fogyasztásra elő-
állított magánfőzött párlatok megmaradt mennyi-
sége továbbra is adómentes marad és továbbra sem 
kapcsolódik hozzájuk bejelentési kötelezettség.

További fontos információk
Egy tárgyéven belül a természetes személy vagy 
bérfőzetőként vagy magánfőzőként jogosult pár-
latot előállíttatni, illetve előállítani. Az előbbi sza-
bály vonatkozik az egy háztartáson belül élőkre is.

Amennyiben egy háztartásban több bérfőzető 
vagy több magánfőző él, az éves 86 liter mennyisé-
gi korlát szempontjából az általuk főzetett, illetve 
főzött mennyiségek egybeszámítandók.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Hivatal, Jövedéki Főosztály

a magánfőzés szaBályainaK 2016. január 1-jét Követő változásairól
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Szentgyörgyi József polgármester 
az alábbiakban tájékoztatja a 

lakosságot: 

2016. január 8-án képviselőtársaim 
és a lakosok jelezték, hogy legalább 
30 gyerek rosszul lett és a sokan van-
nak az ügyeleten. A megbetegedés 
hányással vagy hasmenéssel, egye-
seknél heveny lázzal jelentkezett.

Este 10-kor az ügyeleten sokan vá-
rakoztak, ezért a rendkívüli helyzet 
megoldására még egy orvost kerestem, 
hogy csökkenteni tudjuk a várakozási 
időt. Felkérésemre az egyik helyettesí-
tő háziorvosunk, dr. Szisz János vállal-
ta, hogy azonnal bejön és segít ellátni 
a betegeket. Az ügyeleten van gyógy-
szerkészlet, de azonos tünetekkel 4-5 
beteget tudunk kezelni, ezért kollégá-
im segítségével az éjjel feltöltöttünk B6 
vitamin ampullával és Daedalon kú-
pokkal a készletet a gyömrői, kispesti 
és csepeli ügyeletes gyógyszertárakból. 

Éjjel kettőig összesen mintegy 50 
gyermeket és felnőttet láttunk el az 
ügyeleten, szombaton további 30 
esetet.

Először arra gondoltunk, hogy étel-
mérgezés lehet, mert a legtöbb gyer-
mek az óvodából, majd az iskolából 
érkezett, de az éjszaka folyamán több 
olyan esettel is találkoztunk, akiknek 
nem volt köze az iskolai étkezéshez. 
900 gyermek étkezik a konyhán, így 
nem tudtuk mekkora esetszámra ké-
szüljünk.

Szombaton az ÁNTSZ kollégái 
begyűjtötték az ételmintákat és át-
vizsgálták a négy konyhát, valamint 
az ügyeleten is folyamatosan gyűj-
töttük a székletmintákat. Eddigre 
már csökkent az új megbetegedések 
száma, a közösségi oldalakon ill. a la-
kosságtól kapott visszajelzések alap-
ján kb. 200 főre becsültem a megbe-
tegedések számát. Az ételmérgezést 
már kizárhattuk, hiszen akkor több 
embernél kellett volna jelentkeznie 
a súlyosabb tüneteknek, illetve fer-
tőzéssel nem terjedt volna tovább a 
megbetegedés. 

Az ÁNTSZ szakértője előzetesen 
calici vírus jelenlétét feltételezte, 
ezért szombaton döntöttünk az isko-
la és az óvodák hétfői zárva tartásá-
ról, hogy legyen elegendő időnk az 
épületek teljes fertőtlenítésére.

Az épületek fertőtlenítése után 
már nem volt indok az oktatás-neve-
lés szüneteltetésére. 

Ugyanakkor sajnos a vírus még 
jelen van a településen, sok esetben 
az ápoló szülők kapták el. Egyes ese-
tekben gyors lefolyású a betegség, de 
vannak példák a több napos vissza-
térő tünetekre is. A további terjedés 
még nem zárható ki, a calici vírus 
ugyanis már a tünetek megjelenése 
előtt megjelenhet a székletben, és a 
gyógyulást követően is legalább 1-3 

napig ürülhet. Így esetenként a még 
nem betegek és a már nem betegek 
is továbbadhatják a fertőzést. Éppen 
ezért a házi- és gyermekorvosok sok 
esetben kiírták a gyermekeket egész 
hétre. 

A fertőzések elkerülése érdekében 
további megelőző intézkedéseket ve-
zettünk be:

Az intézményeinkben szigorítot-
tuk az étterembe és a konyhába belé-
pés szabályait. 

Fertőtlenítős kézszárítókat helye-
zünk el a konyha előterébe is. 

A továbbiakban nincs lehetőség az 
étteremből felvinni az ételt a taná-
riba, valamint a házi gondozás étel-
szállítási szabályait is módosítottuk.

Ezúton is köszönöm az ügyeleten 
dolgozók munkáját, a városi dolgo-
zók segítségét és a lakosság együtt-
működését, hogy közös erővel biz-
tosítani tudtuk a betegek ellátását a 
településen és az épületek rendkívüli 
takarítását!

vírusfertőzés HalásztelKen

http://www.webbeteg.hu/cikkek/
fertozo_betegseg/10754/
calicivirus-fertozesek-es-tuneteik
(forrás: internet)
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ISKOLaI ÉS TErÜLETI anGOL SZaVaLÓVErSEnY a HunYaDIBan

Iskolánkban idén második alkalom-
mal került megrendezésre a házi an-

gol szavalóverseny. Összesen 36 induló 
diák vett részt az eseményen, melyen 
3 kategóriában hirdettünk eredményt. 
Elmondható, hogy a felkészült, lelkes 
diákok és tanárok jó hangulatban iz-
gulták végig azt a 2 órát, amely alatt 
mindenki meghallgathatta a többiek 
produkcióit. Az  öttagú zsűriben he-
lyet kapott az iskolavezetés és az angol-
tanárok. Egybehangzó pontozással az 
alábbi eredmények születtek:

Alsósok: 
1. Bokros Anna 
2. Berec Bettina 
3. Vékony Kiara

Felsősök:
1. Forgó Fanni
2. Csikós Noémi 
3. Sárközi Luca

gimnazisták:
1. Hermann Bianka 
2. Forrai Soma 
3. Molnár Boglárka
A zsűri hivatalos sorrendjének ki-

hirdetése után értékeltük a szünetben 
beérkezett közönség szavazatokat is, az  
abszolút győztes:  Hermann Bianka 9. 
A osztályos tanuló lett!

Külön köszönettel tartozunk támo-
gatóinknak, akik anyagi hozzájárulása 
nélkül lehetetlen lett volna a versenyt 
így lebonyolítani. Az ő hozzájárulá-
sukkal tudtuk vendégül látni a részt-
vevőket az eredményhirdetés előtti 
várakozás idején angolos teával, süte-
ménnyel; és a győztesek értékes, szép 
ajándékait is nekik köszönhetjük.

Támogatóink voltak:
Alapítvány a Halásztelki Gyerme-
kekért, Halásztelek Város Önkor-
mányzata, KLIK Szigetszentmiklósi 
Tankerület.

TERÜLETI ANGOL SZAVALÓ-
VERSENY házigazdája volt 
a halásztelki Hunyadi
2015. december 11-én rendezte meg 
iskolánk az I. Területi Angol Szavaló-
versenyt. Az eseményre 6 területi isko-
la delegált tanulókat: a Baktay Ervin 

Gimnázium (Dunaharaszti), a Kardos 
István Gimnázium és Szakközépiskola 
(Szigetszentmiklós), a József Attila Ál-
talános Iskola (Szigetszentmiklós) és a 
Széchenyi István Általános Iskola (Szi-
gethalom). Így a „Hunyadis” diákok-
kal együtt összesen 37 versenyző vett 
részt a versenyen.

Ez a verseny a házi versenyünkhöz 
hasonlóan szintén jó hangulatban, 
nagy izgalmakkal zajlott. Megnyitó 
beszédet mondott Halásztelek Vá-
ros Önkormányzata részéről Stefanik 
Zsolt alpolgármester és Juhász Zol-
tánné a Halászteleki Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola és Gimnázium igaz-
gatónője. Ezt követően a 3 kategória 
résztvevői jöttek sorban verseikkel. 
Alig több mint egy óra alatt az 5 tagú 
zsűri mindenkit meghallgatott, majd 
elvonult, hogy összesítse az eredmé-
nyeket. Ez alatt a jelenlévőket isko-
lánk megvendégelte meleg teával és 
süteménnyel. Így talán könnyebb volt 
elviselni a várakozás feszültségét. Sze-
rencsére most sem volt komoly nézet-

eltérés a zsűritagok között, így gyorsan 
megszületett a végső sorrend, mely az 
alábbi szempontok szerint adta a rész-
pontokat: a) szép kiejtés b) pontosság, 
folyamatosság c) hangsúlyozás, előa-
dásmód.  Íme a végeredmény:
Alsósok: 

1. Hague Róbert(Kőrösi Csoma Ált.
Isk., Dunaharaszti) 2. Márton Réka(-
József Attila Ált. Isk., Szigetszentmik-
lós) 3. Berec Bettina (Hunyadi Mátyás 
Iskola, Halásztelek)
5-6. évfolyamosok: 

1. Sárközi Luca (Hunyadi, Halász-
telek) 2. Kovács Enikő 3. Marlyn 
Emese (Hunyadi, Halásztelek)

7-8. évfolyamosok: 
1. Faragó Emese ó (Széchenyi Ist-
ván Ált.Isk., Szigethalom) 2. Schott 
Zsolt (Széchenyi István Ált.Isk., Szi-
gethalom)  3. Szedlár Krisztina (Szé-
chenyi István Ált.Isk., Szigethalom)

gimnazisták: 
1. Kolba Gergely (Baktay, Dunaha-
raszti) 2. Varga Donát (Kardos Ist-
ván Középiskola, Szigetszentmiklós) 
3. Forrai Soma (Hunyadi Mátyás 
Gimnázium, Halásztelek)
Külön kiemelnénk a Dunaharaszti 

Baktay Ervin Gimnázium tanulójá-
nak, Kolba Gergőnek a produkcióját, 
aki egy Shakespeare monológgal  oly-
annyira lenyűgözte a közönséget és a 
zsűrit egyaránt, hogy maximális pont-
számot kapva nyerte meg a gimnáziu-
mi korosztály versenyét!

Minden résztvevőnek és felkészítő 
tanárnak köszönjük a produkciókat és 
gratulálunk nem csak a díjazottaknak, 
hanem mindazoknak, akik idejüket és 
energiájukat nem sajnálva hozzájárul-
tak a versenyhez!

Támogatóink voltak: az Oxford 
University Press és képviselője Eszter-
gályos Kolos területi igazgató, az Ala-
pítvány a Halásztelki Gyermekekért 
és zsűritagként képviselőjük: Jelencsik 
Valéria tanárnő, a KLIK Szigetszent-
miklósi Tankerülete, valamint Halász-
telek Város Önkormányzata. Köszön-
jük!

TALÁLKOZUNK A KÖVETKE-
ZŐ VERSENYEN!

Miskolczi Szonja 
angoltanár, szervező
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Csehországi testvértelepülésünk küldöttségének októ-
ber 9-i látogatásakor hívta meg Ing. George Lukašek 
polgármester a halásztelkieket városuk meglátogatásá-
ra, s az austerlitzi csata 210. évfordulóján tartandó ün-
nepségekre. E meghívásnak a Bocskai István Reformá-
tus Oktatási Központ ötfős küldöttsége 2015. december 
4-5-én tett eleget. A vendégeket Lukašek polgármester 
úr személyesen fogadta hivatalában, majd személyesen 
kísérte át őket a helyi általános iskolába.  

Még 2015 júniusában vették fel rousínovi általános 
iskolások kézzel írt angol nyelvű leveleikben a kapcsola-
tot bocskais társaikkal. A leveleket egy Alex nevű plüss 
oroszlán hozta. A bocskais diákok válaszait – szintén egy 
plüss játék, Brumi mackó révén – most vehették kéz-
hez a rousínovi diákok, akik örömmel kalauzolták végig 
intézményükben a bocskaisokat. Az iskola megtekintése 
után a polgármesteri hivatalban a Mgr. Jiřzi Kyjovský 
principal (Základní škola Rousinov) és dr. Papp Kornél 
főigazgató (Bocskai István Református Oktatási Köz-
pont) aláírta azt az angol nyelvű együttműködési megál-

lapodást, melynek keretében a jövőben – a kapcsolattar-
táson túl – közös programjaikat szervezik. 

A halásztelki vendégek meglátogatták a szomszédos Slav-
kov (Austerlitz) középiskoláját, majd a házigazdák meghívá-
sára részt vettek az önkormányzat dolgozóinak mikulás-na-
pi összejövetelén. A program a csata emléknapján rendezett 
színes program megtekintésével a csatatéren zárult.

Papp Kornél

BocsKaisoK rousínovBan
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Karácsony a római KatoliKus pléBánián

Az ókori Archimédesz mondta: mutassatok egy biztos 
pontot, és én sarkaiból kifordítom a világot. Azt öntöt-

te szavakba, amit mindannyian megélünk és tapasztalunk: 
nincs biztos pont ebben a világban. Változnak a körülmé-
nyeink, változnak mások is körülöttünk, és változunk mi is. 
Vannak emberek, akikről azt gondoltuk, hogy számíthatunk 
rájuk, és kiderül, hogy mégsem. Máskor pedig a magunk 
szeretetében és türelmében vagyunk biztosak, de hirtelen az 
is elfogyhat. Olykor rendíthetetlennek érezzük örömünket, 
problémamegoldó képességünket, igazunkat, de az is ösz-
szetörhet egyik pillanatról a másikra. Természetesen vannak 
nagyon jó és örvendetes változások is, de azok is csak akkor 
tudnak boldoggá tenni minket, ha maradandóak lesznek.

Nemcsak az újév kapcsán indulunk új utak keresésére, ha-
nem életünk szerves része, hogy próbálunk jó irányba változ-
tatni és változni. Mennyi felfedezést tett már az emberiség, 
mennyi könyv jelent már meg arról, hogyan legyünk boldo-
gok, hogyan neveljük gyermekeinket, hogyan legyünk sike-
resek … és hányszor változtak meg ezek a nagy felfedezések? 
A legtöbbet jó szándékkal fogalmazták meg, de mégis rendre 
kiderül: zsákutca volt. Egyszer így, egyszer pedig úgy képzeli 
el az ember az életet, az élet értelmét, örömeit, új társadalmi 
rendszereket állít fel, új életstílust, még új családtípust is ki-
talál magának. Mindez időről időre változik. Azért változik, 
mert mindig rájön: így se jó, úgy se jó, valami más kellene.

Ezért olyan nagy a kontraszt, amikor a Biblia azt mondja: 

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” Jézusnak 
a szava, Igéje is ugyanaz marad. A Biblia lezáratott, és nem 
változik soha. Jézus sohasem fog mást mondani üdvösség-
ről, boldogságról, a családról, az kapcsolatokról, a küldeté-
sünkről, a szeretetről, arról sem, hogy mi helyes és mi nem 
helyes – hanem csak azt fogja mondani, amit mindig is 
mondott. Nem alkalmazkodik a korszellemhez. az emberi-
ség nagy eszméihez, életfelfogásához, mert a korszellemben 
mindig benne van az ember egoizmusa és tévedése.

Jézus nekünk szóló üzenete soha nem változott és soha 
nem is fog változni, mert Ő nem találgat, hanem kijelent. Ő 
nem próbálkozik a megoldásokkal, hanem szabadítást kínál. 
Ő nem keresi az utat, hanem mutatja az utat. És teszi ezt 
örökérvényűen. Hiszen maga az ember sem változik. Leg-
alábbis abban az értelemben nem változik, hogy örökérvé-
nyűen mindig ugyanarra lesz szükségünk, amire Isten eleve 
teremtett minket: a Vele való közösségre, és egymás szeretet-
teljes közösségére (a második nem lesz teljes az első nélkül). 

Aki Jézus változhatatlan szeretetére, hatalmára, és Igéjére 
építi az életét, mint biztos és soha el nem múló forrásra, az 
meg fogja tapasztalni, hogy nemcsak próbálkozásaink le-
hetnek, hanem lehet célba is érni. És Vele az új jelenthet jót 
is, és Általa a változás jelenthet egyre gyarapodó szeretetet, 
békességet és örömet. Isten azokat várja, akik elfáradtak az 
útkeresésekben, és többet szeretnének félmegoldásoknál.

Jelényi László, református lelkész

a változó Bizonytalansága és az öröKKévaló Biztossága

,,Mennyből az angyal...,”

,,Pásztorok örvendezve sietnek Jézushoz...”

,,Ó gyönyörű szép titokzatos éj...!”
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Négyrészes sorozatunkban bemutat-
juk a 2015. augusztusában „Halász-
telek Érdemrenddel” kitüntetett lako-
sainkat. A negyedik interjúalanyunk 
Szabó Gyula, az 71 éves nótaénekes. 

– Mikor találkozott először a magyar 
nótával?

– Egész életemben szerettem a ma-
gyar nótát. Gyerekkoromban Püspökla-
dányban laktam, ahol a családi házban a 
szüleim ebéd közben mindig hallgattak 
zenét. Miközben kanalaztuk a húslevest, 
ment a „Jó ebédhez szól a nóta” című 
műsor a Kossuth Rádióban.

– Csak a dallamot figyelte vagy már gye-
rekként megtanulta a szövegeket is?

– Nagyon sok dalnak csak a dallamát 
ismertem, de rengeteg szerzemény van, 
melynek a szövegét is kívülről tudtam. 

– Kik voltak a kedvenc előadó akkori-
ban?

– Kedvenc előadóim voltak Solti Ká-
roly és a nemrég elhunyt Kovács Apolló-
nia, de szinte az összes magyar nótaéne-
kest szeretem. Nem tudnék választani.

– És kedvenc dala van?
– Van, van, sok. Például a következő: 
„Nincs a földön olyan ember, akinek 

még sose fájt a lelke,
Valamiért, valakiért sosem volt még 

boldogtalan perce.
Kinek ajkán vád vagy panasz, a szemé-

ben könnycsepp sosem égett,
Aki azt még sosem mondta valakinek: 

szeretlek, míg élek.” 
Mielőtt profi módon kezdett el foglal-

kozni a nótázással, hol énekelt?
Családi ünnepeken én voltam az, aki 

elkezdte az éneklést! Például születésna-
pi, névnapi összejövetelen, és főleg lako-
dalmakon! Én voltam a nótafa, vagyis én 
voltam az, aki tudta a nótákat, aztán a 
többiek követtek. Tehát ha ők is tudták 
a szöveget, becsatlakoztak. Profi módon 
viszont nem tudtam a nótázással foglal-
kozni, mivel a feleségem és a gyerekeim 
mellett nem volt arra időm, hogy az 

énektudásom fejlesszem. A munkám is 
lefoglalt, akkoriban gyári munkás voltam 
a Csepel Műveknél, majd a 43-as Épí-
tőipari Vállalat ferencvárosi házgyárában 
dolgoztam.

– A felesége 2007-ben meghalt, miután 
Ön csatlakozott a Halásztelek Mozgáskor-
látozottak Nyugdíjas Egyesületéhez. Ami-
kor belépett a klubba, tudta, hogy ott újra 
közel kerül a magyar nótához?

– Hát, nem sokat tudtam a klubról, 
mivel korábban soha nem jártam el a 
beszélgetésekre. A rendezvényeiket se 
látogattam. Egy barátom, Sipos Sanyi, 
akivel együtt szoktunk horgászni mondta 
egyszer: „Gyere el a klubba, legalább ott 
emberek között leszel! Gyorsabban telik 
a nap, és jobban felejtesz is”. Így belép-
tem az egyesületbe, és mivel annak volt 
egy énekkara, oda engem mindjárt be is 
fogadtak. 

– Hogyan indult el a karrierje? Milyen 
érzés volt az énekkar tagja lenni?

– Jól éreztem magam az énekkarban. 
A dalokat, melyeket énekeltek, azoknak 
én is ismertem, így nem is kellett na-
gyon tanulnom a dalszövegeket.  2007 
őszén léptem be, aztán 2008 tavaszán 
elhatároztam, hogy fejlesztenem kellene 
az énektudásom. Meglátogattam Fényes 
György nótaénekest, akitől énekórákat 
vettem. Befogadott a csapatába, és taní-
tott engem.

– Hogyan vette fel a kapcsolatot Fényes 
györggyel?

– A klubban az egyik falubelim, egy 
hölgy eljárt Fényes György műsorába, 
és ő mondta, hogy menjünk el együtt, 
és nézzük meg a műsort, majd utána be-
szélünk a művész úrral. Ez így is történt. 
Fényes György azt mondta, hogy csü-
törtökönként szoktak próbát tartani, így 
arra menjek el én is. Meghallgatott és be-
fogadott a csapatába. Két hónap múlva 
fel is léptetett. Aztán évekig jártam hozzá 
gyakorolni.

– Fényes györgynek kellett azon dolgoz-
nia, hogy az Ön hanglejtése, hangszíne fej-
lődjön?

– Hát, kellett, mint minden kezdőnek. 
Kellett azért. A mai napig. 

– Kell tudni kottát olvasni?
– Nem kell. Akinek olyan füle van, 

hogy ráérez a dallamra, annak nem mu-
száj kottát olvasni. Persze, jó ha ért hozzá. 

– Hol lépett még fel?
– Minden hónapban Fényes György 

klubjában.  Most már viszont a gyáli Ko-
vács István Pál Dalkörnek vagyok a tag-
ja. Nemrég volt az évzáró ünnepségünk, 
ahol szintén fölléptem. Aztán a halásztel-
ki mozgáskorlátozottak rendezvényein is 
folyamatosan fellépek. Valamint Véghné 
Bágya Ildikó már sokszor felkért, hogy 
a városi rendezvényeken énekeljek, úgy-
mint az Idősek Világnapján.

– A fellépéseken eleinte nem volt lámpa-
lázas?

– A mai napig is. De nemcsak én. Hát, 
látom a neves művészeket, hogy ők is iz-
gulnak. Pedig ők már évtizedek óta áll-
nak a színpadon, már hírnevet szereztek, 
de még így is rágják a körmüket. Én is 
izgulok az előadások előtt, ideges vagyok, 
hogy fog a produkció sikerülni.  

– De a színpadon már elmúlik az izga-
lom?

– Akkor már megnyugszom. Kellemes 
érzés, amikor látom a tömeget, és látom 
azt, hogy jól érzik az emberek magukat. 
Sőt, velem éneklik a nótákat. 

– Szlovákiában is fellépett egy minősítő 
versenyen.

– Az interneten olvastam a versenyről, 
és ki is mentem, részt vettem, elénekeltem 
a nótáimat, amiket kellett. Ez egy minő-
sítő verseny volt, ami azt jelenti, hogy aki 
megfelelő eredményt ér el, az már számít 
valamit. Csakis ilyen versenyeken lehet 
elérni arany, ezüst vagy bronz koszorút. 
Én az utóbbit nyertem el, így hivatalosan 
is nótaénekessé váltam.  

– Milyen magyar sikerei voltak?
– Országos nótaversenyeken is részt 

vettem, például Szigetszentmiklóson 
egyszer második helyzet voltam, kétszer 
közönségdíjas. Kecskeméten első hely-
zet, Solton második helyezet voltam. De 
ezekkel nem szoktam dicsekedni. Sokan 
nem is tudják, még a nótaklubban se. 

– A siker elérésében valaki segítette Önt?
– A párom mindvégig mellettem állt, 

és végigkísért az utamon. Bárhova men-
tünk, mellettem állt, jött velem, mind a 
mai napig. Fogja a kezem, ő a támaszom. 
A sikeremhez ő is kellett.  

– Köszönjük az interjút, gratulálunk az 
érdemrendhez, és továbbra is számítunk a 
munkájára!

P. Szabó Dénes

HalászteleK érdemrendeseK 2015.
– IV. rész szabó Gyula –
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Jótékonysági estet rendeznek feb-
ruárban a Halásztelki Box Club ifjú 
sportolóiért. A példás összefogás 
eredményeképpen neves, élvonalbe-
li rockzenészek és sportolók várha-
tóan fergeteges koncerttel járulnak 
hozzá az egyesület boldogulásához.

„Nem mondták el neked, s nem tudja 
gyermeked,/mit jelent: aki könnyel Föld-
re szült,/csókokkal vár, ringbe is küld” – 
szólnak Sztevanovity Dusán megható 
és örökérvényű sorai egy nemzeti és 
olimpiai sportág anomáliáiról a Loco-
motív Gt-től. Amikor a dal – még az 
átkosban – megszületett, sokan felkap-
ták a fejüket, hiszen olyan szőnyeg alá 
söpört társadalmi problémákat húzott 
elő a rendszer biztosnak vélt rejteké-
ből, amelyekről a szocializmust szorgo-
san építő átlag-honpolgárnak fogalma 
sem lehetett. És amelyről, ma divatos 
szóhasználattal élve, politikailag aligha 
volt korrekt beszélni.  Azóta sok víz 
lefolyt Csepel- sziget mellett a Dunán; 
rendszert is változtattunk, ám nem lett 

könnyebb a helyzetük azoknak a szü-
lőknek, akik a sportsiker reményében 
ringbe küldik gyermekeiket.   

A Csepel-sziget centrumában (Szi-
getszentmiklóson) már tíz évvel az em-
lített LGT- opus megjelenése előtt léte-
zett egy klub, amely az ökölvívó sport 
szeretetére próbálja szoktatni a helyi, 
illetve környékbeli gyermekeket. Egé-
szen pontosan 1970 óta, akkor még 
a Csepel Autógyár égisze alatt. Aztán 
Horváth István – akit mindenki csak 
Szitya bácsiként tisztelt, és aki sokáig 
dolgozott a legendás Papp Lászlóval – 
vezetése alatt olyan lelkes csapattá növi 
ki magát, amely az Európa-, illetve 
Világbajnokságra, de az olimpiára is 
küldhet válogatott versenyzőket. Az 
építő munka az óta is töretlen. Szitya 
bácsi után, 1984-ben Schmidt István 
veszi át az irányítást, majd 2002-től, 
jogutódként, Halásztelki Box Club 
néven dolgozik tovább az egyesület. 
Csipkés Barnabás – aki anno a Cse-
pel Autógyár boksz-klubjában kezdte 
sportpályafutását – az aktív versenyzést 

abba hagyva 1992-től 
napjainkig áll a létesít-
mény élén, hogy elnök-
ként s egyszersmind 
edzőként segítse a fiatal 
sportolók érvényesülé-
sét.    

A Halásztelki Box 
Club több mint egy-
szerű sportegyesület, 
hiszen az elnök elmon-
dása szerint főként az 
olimpiai utánpótlás 
képzését tartják szem 
előtt, „ám fontos, hogy 
ne csupán versenyzőket 
neveljenek, de egyéni 
sportágban is csapatot 
alkossanak”. – Ezért 
rendszeresen tartunk 
közös edzéseket moz-
gás-, vagy mentálisan 
sérült (pl. Down-kó-
ros, látáskárosult) em-
berekkel. Sportolóink 
példát mutatnak a 
környezetükben, és 

ezt szeretnénk még inkább elősegíte-
ni – teszi hozzá Csipkés Barnabás, aki 
az olimpiai sportágban az utánpótlás 
korú versenyzők megfelelő testi és lel-
ki fejlődésének elősegítése mellett az 
élet minden területén szeretne egyfajta 
iránymutatást adni. Kitűzött céljuk, 
hogy a mai trendekkel szembe helyez-
kedve a számítógép- és internetfüggő, 
tudatmódosító szereket fogyasztó, il-
letve „bandázó” fiataloknak kínáljanak 
elfogadható alternatívát. Mindemel-
lett a halásztelki lakosokból álló klub 
elnöksége különböző korosztályoknak 
– az óvodás kortól kezdődően egészen 
a felnőtt korig –, akár családoknak is 
biztosítja a sportolás lehetőségét. Csak 
a tavalyi évben, huszonhét versenyen 
kilencvenegy sportolóval mérette meg 
magát a Halásztelki Box Club csapata. 
Nem is maradt el az elismerés: ötven 
aranyéremmel, huszonöt ezüsttel, öt 
bronzzal, amelyek között egy világ-
bajnoki harmadik és egy ötödik helye-
zéssel öregbítették Halásztelek, illet-
ve a magyar ökölvívó sport hírnevét. 
Egyébként az egyesület több verseny-
zője is tagja a magyar válogatottnak.

– Ez évben már három saját rende-
zésű versenyt is szerveztünk, ahol a 
sportág hazai és nemzetközi képviselői 
is részt vettek – magyarázza Csipkés 
Barnabás. Ezek a rendezvények, s mel-
lette sportolóink felkészítése, nagyon 
megterhelik klubunk költségvetését. 
Nonprofit szervezet lévén kizárólag 
szponzorok támogatásával, amelyből 
egyre kevesebb van, valamint pályáza-
tokon való részvétellel maradhatunk 
talpon. Ahhoz, hogy a képzést meg-
felelő színvonalra emeljük, segítségre 
van szükségünk – világosít fel a további 
részletekről a klub elnöke. Az egykori 
élsportolótól azt is megtudjuk, hogy 
a klub a nehézségek ellenére folyama-
tosan fejlődik, egyre több gyermek jár 
le hozzájuk, így egyre több versenyzőt 
nevezhetnek be a versenyekre. Ám 
eszközhiányosak, így a jövőben meg-
vásárolni tervezett kisbusz önrészéhez 
várnának adományt.

A segély jótékonysági koncert for-
májában érkezik Halásztelekre. Becs 

rocKzenészeK és élsportolóK 
összefogása a HalásztelKi Box cluBért
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siKereKBen gazdag Új évet Kíván a danceartH tse!
2015. II. félévi összefoglaló

Kiemelkedő eredményekkel zárta a 2015-ös évet a Dan-
cEarth Akrobatikus rock and roll Táncsport Egyesület. A 

legkisebb versenyzőktől a felnőttekig mindenki szép helyezé-
sekkel, illetve nemzetközi kvalifikációval büszkélkedhetett az 
óévben. Számos kiváló halásztelki versenyző: Holczman Zol-
tán páros kategóriában, Jaczkó Eszter, Burgetti Krisztina, Mis-
kolczi Gréta, Sziklai Regina és Popgeorgiev Noémi pedig for-
mációs kategóriában képviselteti magát az egyesületünkben.

2015. november 22-én, az év utolsó Klubközi Bajnokságán 
több halásztelki csapat és páros is indult. Crazy Queens ju-
nior kisformáció egy teljesen új koreográfiával állt rajthoz, az 
erős mezőnyben az 5. helyezést sikerült megszerezniük. Szin-
tén új tánccal indult mini párosunk Pelle Péter és Kétszery 
Boglárka, akik 2. helyen végeztek. A Szuper Csajok, a Kip-
Kop, valamint a Mókuskák pedig bronzérmet vihettek haza. 

Az év utolsó pontszerző versenyét, a Magyar Bajnokságot 
2015. november 28-án Pécsett rendezték meg. Az egye-
sületünk Felnőtt Nemzetközi Formációs és Junior Páros 
kategóriákban volt érintett. Leéb Fruzsina és Meskó Alex 
(Rók and Roll) vegyes párosunk az előkelő 8. helyen zárta 
a bajnokságot. New Collection csapatunk egy kiemelkedő 
produkcióval az erős mezőnyben egyenes ágon jutott dön-
tőbe, ahol egy szintén hibátlan és remek kűrrel a 4. helyig 
táncolták magukat. A lányok az éves teljesítményük alapján 
kijutottak a márciusi Svédországban megrendezésre kerülő 
Felnőtt Világkupára, amely nagy büszkeséget jelent egyesü-
letünk számára. Ha továbbra is remekül szerepelnek kvalifi-
kálhatják magukat a nyáron megrendezésre kerülő Európa 

Bajnokságra. Sok sikert kívánunk az idei megmérettetések-
hez, valamint gratulálunk nekik és az egyesületünk összes 
táncosának az egész éves kitartó és kemény munkához.

A 2015-ös évet szokásos módon egy egész estés gálával bú-
csúztattuk, amelyen több mint 150 ügyes, táncoslábú tanít-
ványunk lépett fel. Reméljük, 2016-ban még többen csatla-
koznak hozzánk! Gyertek és táncoljatok Ti is a DancEarth 
TSE-vel már Halásztelken, Taksonyban, Tökölön és Sziget-
szentmiklóson is!

Köszönjük a támogatást Halásztelek Város Önkormány-
zatának, a Szülőknek és minden Támogatónknak! További 
kiemelkedő eredményeket kívánunk táncosainknak az új-
évben is!

Nemes Bettina
DancEarth TSE

Helyszín: Halásztelki Hunyadi Mátyás Iskola aulája (Halásztelek, Somogyi B. u.50.)

A rendezvény szervezője a Halásztelki Futball Klub jegyvásárlás és egyéb információ  az egyesület elnökétől:
Ács Gusztáv, telefon: 06 20/276 9984

SPORTBÁL Halásztelken
2016. február 6. (szombat)  

21:00-tól

TRIÁSZ KONCERT

19:00–03:00-ig zenét szolgáltatja 

a BENETTON BAND Zenekar

Belépőjegy 2 500 Ft/fő

Józsefnek, a Historica zenekar me-
nedzserének, szervezőjének, illetve 
Tojzán Melindának, a Historica Baráti 
Kör vezetőségi tagjának fejében együt-
tesen született meg a gondolat, hogy 
2016. február 5-én, pénteken este 19 
órától – várhatóan kitűnő hangulatú 
koncerten – neves rockzenészek, illetve 
sportolók összefogásával támogassák a 
tehetséges fiatal sportolókat, s persze 
a Halásztelki Box Clubot. Az „ügy” 

mögé – többek között – Deák Bill 
Gyula, Török Ádám, Takáts Tamás, 
Jankai Béla, Koroknai Árpád, Kálmán 
György, a Historica zenekar, valamint 
Németh „Nyiba” Sándor, Növényi 
Norbert, Erdei Zsolt „Madár”, de ifj. 
Balzsay Károly is felsorakozott.

Az önzetlen támogatásért köszönet 
illeti Halásztelek Önkormányzatát, 
Pécsiné Lázár Melindát a Profibox 
Promotion versenyzőjét, a Hege Kft-t, 

a Györök Kft-t, a Bianka Delikátot, 
valamint a Historica Egyesületet és 
mindazokat, akik a működési nehéz-
ségeket átérezve hozzájárultak a ren-
dezvény sikeres lebonyolításához.

„Rockzenészek és sportolók egy 
boksz klubért”. Példás összefogás egy 
nemes cél érdekében, hisz – ahogy a 
mondás tartja – „ahol legnagyobb a 
szükség, ott közel a segítség”.

Hegedűs István
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A Halásztelki Polgárőr Egyesület 
2015 júliusáig a Budapesti és Ag-
glomerációs Polgárőr Szövetség, a 
BPSZ tagja volt. 

Törvényi változások miatt az egye-
sületnek a Pest Megyei Polgárőr Szö-
vetséghez kellett átjelentkeznie. A 
BPSZ ünnepi ülésen köszönte meg a 
távozó tagegyesületek munkáját, közte 
a halásztelki egyesületét. 

A képen, az ünnepségen kapott elis-
merő plakett.
Kérjük, gondoljanak a halásztelki pol-
gárőrségre az adó 1%-os felajánlásánál. 

A rendelkező nyilatkozat kitöltésénél: 
A kedvezményezett neve: 

Halásztelki Polgárőr Egyesület
A kedvezményezett adószáma: 

18714203-1-13

HalásztelKi polgárőr egyesÜlet 
Hírei

A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 
szervezete a 2015-ös évet is egy kel-

lemes hangulatú beszélgetéssel, tapasz-
talat cserével, szórakoztató műsorral 
és finom vacsorával zárta. Így köszön-
ve meg önkénteseinek, véradóinak az 
egész éves kitartó és önzetlen munkáját.

A kimagasló eredményeket, mint 
minden évben, most is külön kiemel-
ték és díjazták, hogy példamutatásuk-
kal tovább ösztönözzék társaikat.

Minden környékbeli Vöröskereszt 
szervezet aktív és eredményes évet zárt, 
de a tavalyi évhez hasonlóan kiemelték 
Halásztelki alapszervezetünk önkénte-
seit a folyamatosan fejlődő és kiemel-
ten aktív munkájáért.

Meghívott rendszeres véradóink Ta-
ligás Lászlóné, Petrovics Lászlóné és 
Rohács Sándorné is ajándékkal tértek 
haza. Nekik ezúton is köszönjük ön-
zetlenségüket.

Külön kitüntetésben részesült 
Györök Zsoltné, aki a véradó mozga-
lomért kifejtett tevékenységéért ezüst 
emlékérmet és oklevelet vehetett át.

Végváriné Nyíri Lídia elnököt, 
Némethné Kovács Ildikó titkárt és 
Györök Zsoltné véradás szervezőt jel-
képes ajándékkal ösztönözték, hogy a 
2016-os évben is legalább ilyen lelke-
sedéssel folytassák munkájukat.

Ezúton is szeretnénk megköszön-
ni minden önkéntes segítőnknek és  
véradónknak önzetlen munkáját és se-
gítségét. 

Szívesen fogadjuk a 2016-os évben 
is a segítő szándékukat!

Szeretetben és sikerekben gazdag, 
boldog újévet kívánunk tagjainknak, 
segítőinknek és véradóinknak!

Magyar Vöröskereszt 
Halásztelki Alapszervezete

a vörösKereszt évzárója

Batyus Asszonybál


a Hunyadi  Mátyás Általános Iskola aulájában


2016. február 20., 20:00–04:00-ig


Érdeklődni lehet: 
06 20/803 2198 

és 06 20/575 0405 telefonszámom
facebook/

Halásztelek Város hivatalos oldala

KERESS MINKET 
A FACEBOOKON!

Ezúton fejezzük ki köszönetünket 
Halásztelek városának és mindazoknak, 
akik Nyíri Andrást utolsó útjára kísérték 

a Csepeli temetőben. 
A gyászoló család
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Antialkoholista brigád 
szobafestést, csempézést, gipszkartonozást, 

víz-, villany- kőművesmunkát vállal.

Telefon: 06 20/998 2369
Csökkentse közös költségét!

Akár 1 000 Ft-tal
Halásztelki társasházkezelő képviseletet vállal 900 Ft-ért

E-mail:eszterhazkezelo@gmail.com
Telefon: 06 31/316 2561 

×

hirdetés __________________________________________________________________________________________________________

MEGOLDÁS 

SZIGET SZERVÍZ 
ÉS ALKATRÉSZ BOLT

Lakásán: 
mosógép, bojler, tűzhely, hűtő stb.

Üzletünkben: 
mikró, porszívó stb. javítása

Alkatrészcserénél 1 év garancia!
Szigetszentmiklós,

Tököli u. 33. Bajcsy Zs. sarok
H-P: 8-17, SZ: 9-12 

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

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

Érdeklődni: 
Incze Gergely 
06 20/352 4220

KONYHAI KISEGÍTŐ/KÉZILÁNY

(délutános műszak)

Szakács menü főzésére (reggeli
 műszak)

PULTOS/FELSZOLGÁLÓ LÁNY

A Hermina étterem felvételt hirdet
a következő állások betöltésére:

Ez ITT 
az 

ÖN 
hirdetésének a helye!

HIRdETÉS FElVÉTEl:

Telefonon:
06 24/517 271

E-mail:
hirmondo@halasztelek.hu

Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult

www.observer.hu

Decemberben tartotta a Halászte-
lek Mozgáskorlátozottak Nyug-

díjasok  Egyesülete az év legszebb 
reíndezvényét. Úgy, mint minden al-
kalommal szép számban voltunk jelen, 
de ez most valami más volt. Ünnep 
nagybetűvel, Karácsony.

Az alkalomhoz illően  feldíszített 
teremben, az elnök asszony köszön-
tése után Csikós Dórika… „közös-
ségünk aranyos kicsike unokája”, 
Karácsonyi kis manó című  versével 
lelkünk mélyére hatott, majd Ady 
Endre Karácsony című versét Király 
Karola szavalta. Az ünnep fényét 
fokozva, felhangzott Szabó Gyula 

előadásában „Ó szép fenyő, ó szép 
fenyő” című  dal. Stefanik Zsolt al-
polgármester úr köszöntése után, 
csekély karácsonyi ajándékkal  ked-
veskedett.

Klubtársainktól hangzott el: Jó-
násné Gizike, Harsányi Annuska, 
Juhász Margaréta énekeseink előa-
dása, amihez a zene kíséretet Paróczi 
Imre prímás szolgáltatta. Szabóné 
Veronika vidám csárdásaival visz-
szatértünk a szokásos ünnepléshez. 
Köszöntöttük a születésnaposokat. 
Vidám hangulatban fogyasztottuk 
el a finom vacsorát. Most is szépen, 
közösen, ünnepeltünk.

Vezetőség 

Karácsony és évzáró egyBen 
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Lányok, Asszonyok Kézimunka Klub
Foglalkozásai: kéthetente szerdán 14-16 óra között
Időpontja: 2016. I. 20., II. 3., 17.
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
KANGA TRAINING
kedden  9.30-10.30 óra között, Vezeti: Tóth Alexandra 
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

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

2016. januári 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

2016. január 28-án 17 órakor
OLVASÓSAROK

FELHÍVÁS!
Kedves Könyvtárlátogatók!

Az új törvényi változások miatt minőségbiztosítást vezet be 
könyvtárunk, melynek része a használói, vagy olvasói elégedettség mérés.

Megkérünk minden felnőtt könyvtárlátogatót, hogy a könyvtárban kihelyezett 
kérdőívet 2016. január 31-ig lehetőség szerint kitölteni szíveskedjen, 

hogy ezzel nagyban segítse munkánkat!

a Halásztelki Nyugdíjasok Baráti köre

III. FARSANGI FÁNK 
SÜTŐ VERSENYT
rendez és várja a fánkot sütő 
háziasszonyok remekműveit

2016. február 6-án szombaton 13:00-kor
Helyszíne:

Márai Sándor  közösségi ház
(2314 Halásztelek, Posta köz 1.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Győri SipoS GerGő éS KulcSár luca néptáncoS pár bemutatója

író – olvasó találKozó

Az Olvasósarok meghívására bemutatkozik Jozef Banas

Jozef Banáš (1948) a szó szoros értelmében berobbant a szlovák 
irodalomba mint prózamondó. Addigi irodalmi művészete né-
hány televíziós forgatókönyv volt. Már első regényével, Idióták a 
politikában, nagy sikert aratott, de az igazi irodalmi szenzációt 
- nemcsak a szlovák irodalomban – A lelkesedés zónája (2008) 
című regénye jelentette. Ez a terjedelmes drámai története egy sze-
relemnek és barátságnak megjelent már cseh, német, angol, len-
gyel, sőt hindu nyelven is. E nagy nemzetközi visszhangot kiváltó 
regényét mutatja be Halásztelken, az Olvasósarok meghívására.

A találkozó időpontja: 2016. február 25. 17:00.
Helyszíne: Városi Könyvtár (2314 Halásztelek, Erkel Ferenc u. 2-4.)
A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!
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Szerencsére a Sporthorgász Egyesület nevében szinte 
csak jó dolgokról tudok beszámolni. Tagságunk a 

2015. évben is nőtt, immár 125 fő – ezzel szinte a legna-
gyobb egyesület vagyunk Halászteleken. A tavalyi taglét-
számhoz képest csekély növekedést is nagy eredménynek 
tartjuk, hiszen a pénzügyileg nehezebb időszakokban 
a tagdíj és engedély kifizetése is megerőltető lehet. A 
környékbeli horgászegyesületekhez képes alacsony tag-
díjunkkal a legkedvezőbb lehetőséget tudjuk biztosítani 
horgászainknak.

Az egyesület gazdálkodás stabil, még az alacsony tag-
díjak mellett is tudott pozitív növekményt produkálni, 
úgy, hogy az idei évben két rendezvényt is szerveztünk.

Az egyik ilyen rendezvényünk a tavaszi Duna-part ta-
karítása volt, mely számunkra a Föld Napja programmal 
egyenértékű. Mivel egyesületünk tagjainak nagy része 
aktív dolgozó, így az általában hétfői napon megrende-
zett Föld Napja városi rendezvényen nem tudunk részt 
venni. Helyette azonban a Kisgyár utca folytatásában 
lévő Duna-partot takarítottuk ki az Országos Horgász 
Környezetvédelmi Nap keretében. Ezt a partszakaszt a 
város lakossága is szívesen használja pihenésre, kikapcso-
lódásra.

Ezen akciónkat a Magyar Országos Horgász Szövetség 
elismerő oklevéllel értékelte, és ezen sorokkal köszönöm 
meg minden résztvevőnek a lelkes hozzáállást és munkát.

Másik programunk az őszi, szokásosnak mondható 
horgászversenyünk volt a tököli horgásztavon. A nem túl 
kedvező - esős - időjárás ellenére is több mint negyvenen 
vettek részt a versenyen, melyen nem egyesületi tagok is 
részt vehettek és többen éltek is a lehetőséggel. Külön 
öröm volt, hogy az idén is térítésmentesen versenyezhet-
tek az ifik és gyermekhorgászaink is. Mindehhez szükség 
volt az Önkormányzat támogatására is, melyet ezúton 
köszönök meg, és remélem a továbbiakban is számítha-
tunk rá.

S persze így január elején azért előre is tekintsünk…
Már most látszik, hogy feladatunk lesz bőven, hiszen 

változtak a horgászat szabályai, megszűnik a kereske-
delmi halászat és a vízkezelői jogok a horgászok kezébe 
kerülnek. Alapszabályunkat módosítani kell az új PTK. 
alapján. Új horgászokmányok kerülnek forgalomba, tel-
jesen új állami nyilvántartó programot kell használnunk. 
Van feladat bőven, aminek meg kell felelni.

Mindezen változásokat folyamatosan követjük és 
igyekszünk tagságunknak minden lehetőséget és infor-
mációt a rendelkezésére bocsájtani, akár személyesen az 
egyesületi irodában (Dózsa György út 1-3.), akár inter-
netes oldalunkon (www.halhorg.webnode.hu).

Várunk minden régi és új tagot horgászegyesületünkbe!
Halmai Csaba elnök

a sportHorgász egyesÜlet 2015-ös éve

HORGÁSZEGYESÜlETI KÖZGYŰlÉSI MEGHÍVÓ

Tisztelt Tagtársaink!

A Halásztelki Sporthorgász, Szabadidő- és Vízisport Egyesület éves 

közgyűlését 2016. január 30-án, szombaton 9 órakor tartja 

a Márai Sándor Művelődési Ház színháztermében (Szent lászló tér), 

melyre tagjainkat ezúton meghívjuk.

A közgyűlésen a vezetőség beszámol a 2015. évi tevékenységéről, 

valamint az új PTK.-szerinti alapszabály is a tagság elé kerül,

ill. aktuális kérdések kerülnek megbeszélésre.

Tavalyi gyakorlatunkkal azonosan a fogási naplókat a közgyűlésen 

lehet leadni. Az idén a közgyűlésen részt vevő 

és fogási naplót leadók között ajándékokat sorsolunk ki.

Várunk mindenkit szeretettel!

A Horgászegyesület vezetősége

Egy új év elején mindenki szeret visszatekinteni az el-
múlt esztendőre, hogy mit tervezett és mit sikerült ab-
ból véghezvinnie…, és persze tervezni is az eljövedő fel-
adatokat.

Tavaszi Duna-part takarítás

A MOHOSZ elismerő oklevele

Az őszi horgászverseny a tököli horgásztavon


