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„…szívek őrzik, nem szavak.” 
Búcsú Tóth Zoltánnétól, Jutka nénitől

Karácsony előtt érkezett a döbbenetes hír: Tóth Zoltánné, Jutka néni, zeneiskolánk pedagógusa 
december 21-én elhunyt. Nehéz volt elhinni, hiszen csak 58 éves volt, két nappal előbb még az 
iskolában dolgozott, még beszélgettünk. Ő is, mi is hittük, hogy korábban megrendült egészsé-
ge újra rendbe jön, mert Jutka mindig erős volt és bizakodó. Minden helyzetben éltette és 
ösztönözte a munkája, a tanítványaiért érzett felelősség.
Csaknem harminc éve telepedett le családjával Halásztelken, azóta tagja az ÁMK, mai nevén a 
Hunyadi Mátyás Iskola nevelőtestületének. Az ő érdeme is, hogy az 1995-től önállóvá vált 
zeneiskolánk folyamatosan fejlődik. Türelmének, hozzáértésének, kedves egyéniségének kö- 
szönhetően növendékek százai szerették meg a komolyzenét, a zongorázást, vagy a szinteti- 
zátoron zenélést. Munkáját rendkívüli szerénységgel végezte.
Hiányát máris érezzük, emlékét szeretettel őrizzük szívünkben.

ÖNKORMÁNYZAT

2014. december 17-én tartotta az év utolsó rendes ülését 
a Képviselő-testület, melyen elsőként a város 2014. évi 
költségvetésének IV. számú módosításáról alkotott rende-
letet, majd ezt követően megtárgyalta és egyhangú sza-
vazattal elfogadta a 2014. évi költségvetés I-III. negyed-
évi teljesítéséről szóló beszámolót. 

Harmadik napirendként a 2015. évi költségvetés alapját 
szolgáló költségvetési koncepciót tárgyalta és fogad-
ta el. A költségvetés készítése során prioritást élveznek 
az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok, a 
város, az intézmények, valamint a hivatal működőképes-
ségének biztosítása.

Következőként a köztisztviselők 2015. évi illetménykie- 
gészítéséről alkotott rendeletet a testület, mivel azt min-
den évben a tárgyévre kell megállapítania.

Ötödik napirendként tárgyalták az önkormányzat vagyo-
náról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/200 
W3. (V. 28.) rendelet módosítását, melynek 1. és 3. számú 
mellékletében kerültek felsorolásra, illetve törlésre va- 
gyonelemek.

Törvényi változások miatt szükségessé vált a telepü- 
lés tisztaságáról és közszolgáltatás szabályairól szóló  
1/2006.(I.24.)számú önkormányzati rendelet – számlázás-
sal kapcsolatos – módosítása, melyet a testület egyhangú 
szavazattal megalkotott. 

A napirendek 7. pontjában döntött a Képviselő-testület a 
IV. háziorvosi körzet létrehozásáról, mely szerint meg- 
alkotta új rendeletét, továbbá elfogadta a háziorvosi pá-
lyázat kiírását. Egyhangú szavazattal elfogadták a kép-
viselők, hogy a IV. háziorvos körzet létrehozásához, önálló 
rendelő kialakításához, és felszereléséhez 9,5 m Ft támo- 
gatás biztosít a pályázatot elnyerő háziorvosnak, ameny- 
nyiben a rendelési idejét úgy alakítja ki, hogy havonta le-
galább 32 óra ügyeleti időt kivált, és vállalja, hogy 10 évig 
folyamatosan ellátja a háziorvosi feladatokat.

Ezt követően 9 igen szavazattal elfogadták az Önkormány-
zat 2015. évi ellenőrzési tervét

Az önkormányzati rendeletben szabályozott térítési dí-
jak felülvizsgálatának eredményeként egyhangúlag úgy 
döntött a Képviselő-testület, hogy a közterület-haszná- 
lat rendjéről szóló, a temetőkről és a temetkezési tevéke-
nységről, az élelmezési nyersanyagköltség meghatáro-
zásáról és a fizetendő térítési díjakról szóló, az egyes a- 
nyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és 
az eseményekhez kapcsolódó több letszolgáltatásért fi- 
zetendő díjak mértékérő valamint a bölcsődei intézményi 

térítési díjakról szóló számú önkormányzati rendeletében 
meghatározott térítési díjak összegét 2015. évre változat-
lanul hagyja. 

A tízedik napirendi pontban az Önkormányzat tulajdo- 
nában lévő ingatlanok 2015. évi bérleti díjának megál-
lapítását tárgyalta a testület és 8 igen, 1 tartózkodás mel-
lett úgy döntött, hogy a bérleti díjakat nem emeli, azokat 
a 2014. évi  szinten változatlanul hagyja.

Az ezt követő három napirendi pontban a Tündérkert Ó- 
vodába a 2015/2016. nevelési évre történő jelentkezés 
módját és a felvétel idő- pontját, az óvoda 2014/2015-ös 
nevelési évére vonatkozó  nyitvatartási idejét, valamint 
a 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozó munkatervét 
fogadták el a képviselők egyhangúlag. 

A Képviselő-testület 14. napirendként tárgyalta és fogad-
ta el a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi 
Könyvtár intézményvezetői álláshelyére kiírásra kerülő 
pályázatot.

Következőként 8 igen, 1 nem szavazattal döntöttek ar-
ról, hogy 2015. január 1. napjától a Halásztelki Hírmondó 
kiadásával és szerkesztésével a Halásztelki Polgármesteri 
Hivatal Polgármesteri Kabinetjét bízzák meg. 

A napirendek 16. pontjában elfogadta a Képviselő-testü-
let a 2015. évre vonatkozó munkatervét.

Az „Egyebek” napirendi ponton belül a Polgármester ja-
vaslatát elfogadva felhatalmazást adott a Képviselőtes-
tület a Fővárosi Vízművek Zrt. részére, hogy a vízvezetési 
szolgalmi jog megállapítására, illetve a vízvezetési szol-
galmi jog bejegyzésére alkalmas határozat kiadására irá-
nyuló eljárásban az Önkormányzat helyett és nevében az 
illetékes vízügyi hatóság előtt eljárjon, az Önkormányza-
tot ebben a körben képviselje. 

Ezt követően zárt ülés keretében döntött arról, hogy a 
Halásztelki Humánszolgáltató Központ intézményvezetői 
állására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
Az intézményvezetői álláshelyére a pályázatot újból kiírja.

Végezetül - mint a HATE Kft. közgyűlése – a képviselő tes-
tület  2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig 
Végh Tibort bízta meg az ügyvezetői feladatok ellátásával, 
valamint a Felügyelő Bizottság elnökének dr. Rák Györ-
gyöt, tagjainak Kardos Zoltánt és Sipos Tibort választotta 
meg. A testület egyhangúlag fogadott el határozatot azok-
ról a feladatokról, melyekre felhatalmazza az ügyvezetőt 
a HATE Városüzemeltetési Nonprofit Kft. helyzetének ren-
dezése érdekében.

TÁJÉKOZTATÓ A  KÉPVISELŐ-TESTÜLET DECEMBERI  ÜLÉSÉRŐL

Juhász Zoltánné
igazgató

Baloghné dr. Nagy Edit 
jegyző
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Az új képviselő-testület első nehéz  
feladata volt a városi adórendelet  mó- 
dosítása, melyre minden év novembe- 
rében van lehetőség. A jelenlegi adó- 
rendelet szerkezete – a telekadó ki-
vételével - 2002-ben alakult ki, azóta 
az adótételek mértéke sem változott.
Az 2006-os adórendelet logikája szer-
int, akinek üres építési telke van a vá- 
rosban, az telekadót fizet (50 ft/m2), 
ha beépíti, akkor ingatlanadót köteles 
600 ft/m2 a beépítés mértéke szerint, 
ha állandó lakosként bejelentkezik az 
ingatlanjába mentesül az adófizetés 
alól.
Ez a szerkezet azért alakult ki, mert az 
állandó lakosok személyi jövedelem- 
adójának 8%-át az önkormányzatok 
kapták, ez 2012-ben 132 millió forint 
bevételt jelentett a városnak.
2013-ban az országgyűlés átalakította 
az 1990 óta kialakult adóbevétel elo-
sztást. Elvette a településektől az át- 
engedett személyi jövedelemadót és 
a gépjárműadó 60%-át ( ez 44 millió 
forint), összesen 176 millió forintot 
évente.
Az önkormányzati feladatok ellátását 
szolgáló állami normatívák az elmúlt 
években folyamatosan csökkentek, és 
ma már a kötelező önkormányzati fel- 
adatok finanszírozását is csak részben 
vállalja az állam. 
A város kényszerhelyzetbe került, nö- 
velnünk kellett az adóbevételeket és 
a korábbi adóztatási rendszert is újra 
kellett gondolni. Két választási lehe- 
tőségünk volt. Általános adóemelés 
a kommunális adó bevezetése – min-
den háztartást terhelünk 20-30.000 Ft 
éves adóval vagy megtartjuk a jelen-
legi rendszert és adót emeljük az adó 
mértékét.
A képviselő-testület az utóbbit válasz-
totta, ezt szeretném részletesen indo- 
kolni. 
A jelenlegi adórendszerünk tulajdon 
alapú, nem az egyén jövedelmi hely- 
zetét vizsgálja, hanem a vagyontár-

gyat, ezen logika alapján a nagyobb 
ingatlan vagyonnal rendelkezőket ter- 
heli a nagyobb adó, tehát ez egy szoli- 
dárisabb rendszer. 
Kedvezményeket építettünk a rende- 
letbe, akinek egy építési telke van, 
1100m2-ig kérheti az 50%-os ked-
vezményt, aki kiadja az ingatlanját, al-
bérlőként kérhet 25%-os kedvez- 
ményt, ha az albérlő vagy szívességi 
használó állandó lakosként bejelent-
kezik az ingatlanba.
A gazdasági válság óta több változás 
történt az ingatlanpiacon, ami érzékel-
hető Halásztelken is. 
Akik deviza alapú hitelt vettek igénybe 
az első ingatlanjuk megvásárlásához, 
azok nehéz helyzetbe kerültek azzal, 
hogy a kormány hagyta leértékelődni 
a forintot az euroval, svájci frankkal 
szemben. A magas árfolyamon történő 
forintosítás nem javít a helyzetükön. 
Őket nem terheli a helyi adórendszer, 
ha állandó lakosként bejelentkeztek 
az ingatlanjaikba. A jogalkotó szándé-
ka ugyanez a lízinges lakások eseté-
ben is.
Az ingatlanadót 800 ft/m2-re emeltük. 
12 éve nem építettük be az adómérték-
be az inflációt, illetve megszüntettük a 
garázsadót.
Ezúton is szeretném felhívni az ingat- 
lantulajdonosok figyelmét, hogy  az 
adóbevallásokat, akkor is el kell készí- 
teni minden ingatlan után, ha az ál-
landó bejelentett lakcím miatt nem 
keletkezik adókötelezettség. 
Ez nagy kihívás lesz, de a hivatal és a 
képviselők is segítséget fognak nyúj-
tani a bevallások elkészítésében azok-
nak, akik kéréssel fordulnak hozzánk.
A vállalkozásokat érintő helyi iparűzé-
si adót nem kívántuk 1,8%-ról 2%-ra 
emelni, de az ingatlanadó emelése é- 
rinti őket.
Csökkent a fizetőképes kereslet, illet- 
ve a 2005-ös belterületbe vonás miatt 
ingatlan túlkínálat van a városban mé-
gis magasak maradtak az ingatlanárak. 

Sok telektulajdonosoknak nincs érté- 
kesítési kényszere, ezért célszerűnek 
tartják kivárni az értékesítéssel, illetve 
az alacsony jegybanki kamatok miatt 
sokan biztosabbnak tartják az ingatlan 
befektetést. Emiatt lassult az északi 
terület beépítése, így feszültség ala-
kul ki a beépített ingatlanok és a velük 
szomszédos üres területek miatt. 
Sok esetben nem tartják karban a tu- 
lajdonosok, nem épülnek ott járdák, 
nincs hóeltakarítás és csapadékvíz el-
vezetés. A telekadó emelésével sze- 
retnénk felgyorsítani a terület beépí-
tését. Az itt keletkező adóbevételt az 
utcák burkolására kívánjuk felhasz- 
nálni, tehát közvetve hozzájárulunk az 
értékük emelkedéséhez, illetve to-
vább kell fejlesztenünk az iskolai ka- 
pacitásunkat, hogy a beköltözők gyer-
mekeit tudjuk fogadni az iskolában, új 
parkot is ki kell alakítanunk ezen a te-
rületen. Ezért döntött a testület 100ft/
m2 –es adómérték mellett.
Az adórendelet módosítása hátrá- 
nyosan érinti azokat az ingatlantulaj-
donosokat, akiknek a telkeik nem ren-
delkeznek közművekkel. Segítséget 
fogunk nyújtani a közművek beveze- 
tésében, de ennek költségei a tulajdo- 
nosokat fogják terhelni. Márciusban 
egyeztetésre hívom az érintett ingat-
lan tulajdonosokat.
A helyi adókból befolyó bevétel szük- 
séges ahhoz, hogy fenntartsuk az ön- 
kormányzati intézményeinket (óvoda, 
bölcsőde, művelődési ház, könyvtár), 
működtessük az állami intézményeket 
(általános iskola, gimnázium, zeneis-
kola), biztosítsuk az orvosi ügyele-  
tet, a gyermekétkeztetést, az alapve-
tő szociális ellátásokat, a közvilágí- 
tást, a köztisztaságot, a közterületek 
gondozását, a közutak karbantartását, 
a ját- szóterek fenntartását – és ha jut 
rá: a fejlesztéseket.

Szentgyörgyi József 
polgármester 

TISZTELT LAKOSOK!/KEDVES HALÁSZTELKIEK!

VÍZMŰ TERÜLETI BELÉPÉSI ENGEDÉLYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Fővárosi Vízművek védőterületére 

szóló TERÜLETI BELÉPÉSI ENGEDÉLYEK 
2015. évre történő érvényesítését az idén új helyszínen tudják intézni, melynek helye: 

Fővárosi Vízművek Halásztelki Kirendeltsége
(2314 Halásztelek, Rákóczi u. 50-52.  1. emelet 6. )

Az érvényesítés menete, hogy a fenti címen le kell adniuk a már esetlegesen korábban kiállított szigorú számadású fényképes 
igazolványukat, valamint a kitöltendő igénylési formanyomtatványt.

A már meglévő igazolványokon az esetben is meghosszabbítja belépési engedélyüket a Vízművek, ha már betelt az érvényesítési 
bélyegző részére létrehozott rubrika az igazolványok hátoldalán. Amennyiben újonnan szeretnének belépési engedélyt igénye 

ni, úgy a szükséges formanyomtatvány leadásánál le kell adniuk egy három hónapnál nem régebbi igazolványképet is.
A szükséges dokumentumok, esetleges fényképek leadását követően továbbítjuk az igényléseket a Fővárosi Vízművek Zrt. felé az 

érvényesség meghosszabbíttatása vagy az újonnan kiállított igazolványok elkészíttetése céljából.
A belépéshez szükséges igényléseket 2015. február 28-ig tudjuk elfogadni.

Az igénylési formanyomtatvány személyesen átvehető – ügyfélfogadási időben –vagy letölthető városunk hivatalos honlapjáról
 (www.halasztelek.hu).
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Halásztelek lakosai informatika tanárként ismerték meg 
Önt. Mióta foglalkozik a számítógépekkel?

Valójában itt kezdtem a pályámat. 2004-től tanítok infor-
matikát a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában, vagyis már 
tíz éve. Ugyanebben az évben végeztem el a debreceni 
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán az in-
formatika szakot, majd állást kerestem, és Halásztelken 
sikerült is találnom. De a tanulás iránti vágy még égett 
bennem, így 2004-től elkezdtem az informatika tanárkép-
zőt Szegeden, 2011-ben pedig informatika tanári mester-
képzést végeztem Egerben. Így héttől tizennyolc éves diá-
kokat taníthatok. De volt már nyugdíjas csoportom is. 

A legfiatalabb tanítványom hét, a legidősebb tanítványaim 
hetven-hetvenöt évesek voltak. 

A mai gyerekek szakértők, ha számítógépekről van szó, a 
kisujjukban van az informatika. Lehet nekik még valami 
újat tanítani?

Szabadidejükben a gyerekek a számítógépen inkább ját-
szanak vagy facebookoznak. Őket nem érdeklik az olyan 
programok, mint a Word vagy az Excel, nem akarnak otthon 
szöveget szerkeszteni, táblázatot vagy adatbázist kezelni. 
Így természetesen meg kell nekik mutatni ezeket a prog-
ramokat, és el kell nekik magyarázni hogyan működnek. A 
Wordben és az Excelben is meg lehet találni a szépséget. 
És úgy tűnik meg is találják. A Hunyadiban a végzős diákok 
35-40 százaléka az érettségi idején az informatikát jelölte 
meg mint szabadon választható tantárgyat. Ez nagy büsz-
keség számomra.

Egy jó tanár arról ismerszik meg, hogy nemcsak a ka-
tedrán, de szabadidejében is tanítja, neveli a diákokat. 
Önről ez elmondható?

Igen, nemcsak tanítom, de nevelem is őket. Akár az utcán 
is. Például fontos, hogy megtanulják, illik köszönni. Ne 
nézzen a diák levegőnek, amikor bevásárlás közben vélet-
lenül találkozunk. De sokat beszélgettünk az egészséges 
életmódról, ezen belül a dohányzás mellőzéséről is. 

A nevelés nem korlátozódik egy negyvenöt perces tanórára, 
hanem iskolán kívül is folytatódik.

A nyugdíjasoknak miket tanít?

Nekik teljesen más tananyagot. A Word és az Excel helyett 
inkább az elektronikus levelezést és az internet alapis- 
mereteit sajátítjuk el, például hogy bármire rá lehet keres-
ni, akár a buszmenetrendre vagy egy halászlé receptre. 
Megnézzük, hogy működik a Facebook, hogyan lehet meg-
nézni az unokáról készült fotókat. Aztán megismerjük ho-
gyan néz ki, mire használható egy okostelefon, egy laptop, 
egy táblagép vagy egy pendrive.

A tanítás mellett idővel képviselőtestületi tag lett, de 
már korábban is érdekelte a politika.

Igen, ez így igaz. Amikor 2004-ben elkezdtem tanítani a 
Hunyadiban arra lettem figyelmes, hogy az akkori vezetés 
nem támogatta az iskola fejlesztését. Pedig akkor igazán 
szükség lett volna az épület korszerűsítésére. Ekkor dön-

töttem el, hogy ha egyszer lehetőségem nyílik rá, szeret-
nék aktívan részt venni Halásztelek oktatásának irányítá-
sában. Így határoztam el, hogy szerepet vállalok a helyi  
politikában. Négy évvel később, 2008-bWan keresett meg 
Szentgyörgyi József, hogy vállaljak szerepet Halásztelek 
életében. Először a HATE Kft. (Halásztelki Városüzemelt-
etési Nonprofit Kft.) Felügyelőbizottságában vállaltam 
munkát, majd 2010 és 2014 között a halásztelki lakosok 
bizalmának köszönhetően képviselő lettem. Akkor tagja 
voltam az Ügyrendi, illetve Oktatási Bizottságnak. A leg- 
utóbbi, 2014. októberében tartott önkormányzati válasz-
táson pedig nagyon jó sikert értünk csapatként el. 

Mikor képviselő lett, hogy látta, milyen feladatokat kel-
lett a halásztelki oktatásban okvetlenül megoldani? 

Sikerült felmérnünk, hogy Halászteleknek egy gimnázium-
ra van szüksége. Erre azért volt szükség, hogy a halásztel-
ki tizenéveseknek ne kelljen Budapestre beutazniuk az  
oktatásért, hanem a lakóhelyükhöz közel részesülhesse- 
nek gimnáziumi képzésben. Így nem kell naponta kétszer 
másfél órát, oda-vissza utazniuk Halásztelek és a főváros 
között. Ha egy gyerek egy hétköznap három órát „spórol” 
azzal, hogy nem kell utaznia, és ezt a három órát tanulással 
tölti, akkor azt mondom: bármelyik egyetem kapuja nyitva 
áll előtte. A gimnázium létrehozása előtt pedig sikerült 
felépítenünk az iskola épületét, de ezt a történetet már 
ismerik a halásztelki lakosok, így inkább a bölcsödére 
térnék rá, melyet 2010-2014 között sikerült felépítenünk. 
Most már teljes létszámmal működik az intézmény. Halász-
telken így a gyerekek másfél-kétéves kortól 18 éves koru- 
kig részesei lehetnek a helyi oktató-nevelő munkának.

A képviselőtestületben abszolút többségben nyert Szent-
györgyi József csapata. Ön nemrég alpolgármester lett. 
Gondolom, az abszolút többség miatt, nagyobb beleszólá-
sa is lesz Halásztelek ügyeibe.

„MI CSAPATKÉNT GONDOLKODUNK”
interjú Stefanik Zsolttal, Halásztelek alpolgármesterével

A 35 éves informatika tanár, Stefanik Zsolt októberben városunk alpolgármestere lett.  A képviselővel az oktatás-
ról, a mai fiatalokról és jövőbeli tervekről beszélgettünk.

KÖZÉLET
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Ez igaz, de rögtön hozzátenném, hogy a képviselőtestü- 
letben mi csapatként gondolkodunk, tehát minden egyes 
döntést a meghozatal előtt közösen megbeszélünk, frak-
ció-egyeztetéseket tartunk. Valószínűleg azért is voltunk 
ilyen sikeresek a választáson, mert Halásztelek látta azt a 
fejlődést, melyet sikerült véghezvinnünk. 

Szentgyörgyi József polgármester minden intézkedést 
szeret átgondolni. Mit gondol, mennyi szabadságot fog 
Önnek adni a döntések meghozatalában?

Igazából már most kapok szabadságot, sőt egyes területek 
hozzám tartoznak, valamint alpolgármesterként az is a fel- 
adatom, jogköröm, hogy ha szükséges, a polgármestert 
helyettesítem. Természetesen Szentgyörgyi Józseffel fo- 
lyamatosan megbeszéljük a gondolatainkat. Végül pedig 
a képviselőtestület hozza meg a döntéseket.

Tehát ez esetben is a csapat érdeke érvényesül.

Igen, de nem is annyira a csapat érdeke, valójában Halász-
telek érdeke. Hiszen ha azt mondjuk, hogy legyen köves 

út minden utcában, legyen közvilágítás és járda, az min- 
denkinek az érdeke. Alapvető célunk, hogy a lakosság i- 
gényeinek megfeleljünk. Ugyanúgy a bölcsőde, az óvoda 
és az iskola is fontos a lakosoknak. Az intézkedések, me- 
lyeket a következő öt évben tervezünk megvalósítani 
pedig ugyancsak Halásztelek javára fognak válni.

Gondolom, ennyi teendő mellett alig van szabadideje.

Eddig is minden időmet Halászteleknek szenteltem, és 
fontos számomra, hogy továbbra is helyt álljak. 

Az alpolgármesteri megbízás egy újabb kihívás, mely egy-
ben nagy megtiszteltetés is. De természetesen otthon a 
család is számít rám. Az ünnepek idején szerencsére több 
időt tölthettem pedagógus felségemmel és a négy éves 
kislányommal, így sikerült feltöltődnöm. A halásztelki la-
kosoknak pedig köszönöm, hogy bizalmukkal támogattak 
a választáson. Továbbra is nyugodt szívvel fordulhatnak 
hozzám, szívesen állok a rendelkezésükre.

P. Szabó Dénes

KÖZÉLET

Képviselők fogadóórája 2015-ben
Halásztelek Város Polgármesteréhez időpontot egyeztetni az alábbi elérhetőségen lehet:

Telefon: 06 24 517-271 / 102
06-20-932-2394

Halásztelek Város Jegyzőjének fogadóideje: minden páros héten 13-18 óra között. Időpont egyeztetés szükséges.
Időpontot egyeztetni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Jegyzői titkárság
Telefon: 06 24 517-270

Képviselő fogadónap időpont helyszín
Stefanik Zsolt 
alpolgármester

minden hónap első hétfője, illetve előzetes 
egyeztetés alapján más időpontban is

17 - 18.00 óráig Polgármesteri Hivatal 06-70-637-9795

Bagaméry Ábelné 
Hatvany Viktória

minden hónap első hétfője 16 - 17.00 óráig Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat irodája (Szent 
László tér 1.)

Erdődi Sándorné minden hónap utolsó csütörtök 16 - 17.00 óráig Márai Közösségi Ház Mozgáskorlátozottak 
helyisége

Györök Zsolt Zoltánné minden hónap első szerda 16 - 17.00 óráig Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat irodája (Szent 
László tér 1.)

Hanfeldt István minden hónap első hétfője 17 - 18.00 óráig Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat irodája (Szent 
László tér 1.)

Soltész Zoltánné minden hónap első hétfője 16 - 17.00 óráig Tündérkert Óvoda (Óvoda u. 3.)

Szabó Tibor minden hónap első keddje 16-17.00 óráig Márai Közösségi Ház

Végváriné Nyíri Lídia minden hónap első csütörtök 14-16.00 óráig Vöröskereszt Iroda (Dózsa Gy. Utca 1.) 

A Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás 2014. december 18-án Gyálon ülésezett.
Szentgyörgyi József Halásztelek polgármestere is felháborodásának adott hangot az ellen, hogy az agg-
lomerációt érintő elkerülő utak fizetőssé válnak. „Polgármestertársaimmal – előzetes hatástanulmány, va- 
lamint szakmai és társadalmi egyeztetés hiányában – elutasítjuk a Kormány azon tervét, miszerint a Buda-
pestre befutó autópályák körgyűrűn belüli részei, valamint az M0 egyes szakaszai fizetőssé váljanak. A 
szakmai fórumon megfogalmaztuk hivatalos állásfoglalásunkat, amelyben kétségeink mellett azon kí- 
vánalmunknak is hangot adtunk, miszerint a jövőben minden hasonló, agglomerációt érintő fontos döntés 
meghozatala előtt előzetes egyeztetésre van szükség, a hasonló helyzetek elkerülése érdekében.”

DÍJKATEGÓRIA HETI (10 NA-
POS)

HAVI ÉVES 
ORSZÁGOS

ÉVES MEGYEI

D1M (motorkerékpár) 1 470 Ft

D1 (motorkerékpár, ≤ 3,5 t személygépkocsi 7 főig és ezek 
vontatmánnyal is)

2 975 Ft 4 780 Ft 42 980 Ft 5 000 Ft

D2 ( a D1 kategóriába nem tartozó személygépkocsi 7 fő 
felett, ≤ 3,5 tehergépkocsi, lakóautó)

5 950 Ft 9 560 Ft 42 980 Ft 10 000 Ft

U (D2 és B2 kategóriák vontatmányai) 2 975 Ft 4 780 Ft 42 980 Ft 5 000 Ft

B2 (busz) 13 385 Ft 21 975 Ft 199 975 Ft 20 000 Ft

MEGYEI E-MATRICA
A nemzeti fejlesztési miniszter 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete az útdíj fizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes minisz-
teri rendeletek módosításáról: A megszokott időalapú matricák mellett (heti/10 napos, havi, éves) egy új, területi alapú, éves 
matricatípus válik elérhetővé a D1M, D1, D2, U és B2 kategó- riába tartozó járművek esetén, amellyel egy megye gyorsforgalmi 
díjköteles úthálózata használható. Egy járműre több megyei e-matrica is váltható. E jogosultság érvényességi ideje megegyezik az 
éves jogosultság érvényességi idejével.
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Egy beszélgetésben valaki azt mondta nekem: 
– Úgy érzem, láthatatlan vagyok.

Ebben a mondatban foglalta össze mindazokat az érzéseit, 
amiről előtte beszélt: nincs rá szükség, nem számít rá sen-
ki, éppen ezért fontosnak sem érzi magát. Pedig nem volt 
magányos, nem hanyagolták el őt a családtagjai. Ebből a 
szempontból nem volt oka a panaszra. Ő mégis úgy érez-
te: nem számítok.

János evangéliumában Keresztelő Jánosról azt olvassuk, 
hogy: „Istentől küldött ember”. Ez azt jelenti, hogy Keresz-
telő Jánosnak küldetése volt, a kapott feladatát vállalta és 
véghez is vit-te. Életéből kiderül, hogy sosem unatkozott, 
so-sem érezte azt, hogy nem számítana senkinek se. Hiszen 
a küldetése éppen az volt, hogy az evangéliumot, az öröm-
hírt vigye másoknak. Az Istentől kapott feladata nem pusz-
tán elfoglaltságot adott neki, hanem olyan tennivalót je- 
lentett, ami igazán összekötötte őt másokkal, mert igazi 
kincset adhatott át nekik. Ez tette őt igazán fontossá is 
mások szemében. Hiszen nem akkor érezzük magunkat 
valóban fontosnak, ha kaptunk valamit, hanem attól le-
szünk fontosak, ha valami fontosat adtunk másoknak, va- 
gyis: amikor a küldetésünket betöltöttük.

Különös dolog ez a küldetés. Sokan azt érzik küldetésük- 
nek, hogy a celebvilágba kerülhessenek, hírnevet szerez-
zenek. Mások csak a szűkebb környezetükben akarnak o- 
lyan pozícióba kerülni, amiben az ő akaratuk érvényesül, 
és övék az utolsó szó. Nem mind igazi küldetés, amit – ki 
tudja, mikor mitől indíttatva – magához akar ragadni az 
ember. Mennyire más ez: „Istentől küldött ember”.

Olykor valami rendkívüli, nagy és magasztos dologban 
szeretnénk részt venni: majd ebben az évben végre meg-
ragadom a lehetőségeim és valami igazán jelentős dolgot 
viszek véghez. De Isten közben „csak” arra az egyszerű, 
mindennapi dologra hív minket, amiben azt adja feladatul, 
hogy figyeljem mindig, merre küld Ő, csiszolódjak napon- 
ként, és mindennap az apróságokban is szeressem sze-
retteim. A nagy ívű terveinkért küzdve sokszor elmegyünk 
a kicsi és hétköznapi feladataink mellett. Pedig ezek a ki-
csi küldetéseink mások számára nagy kincseket adnak, és 
éppen a hétköznapi küldetéseink vállalása tesz bennün- 
ket nem hétköznapivá mások szívében.

Adjon nekünk Isten tartalmas új évet!

Minden évben január 6. után görögkatolikus egyházunk a vizek 
megszentelését követően a szentelt vízzel meghinti a lakóhá-
zakat. A házszentelés egyúttal rövid családlátogatás is, amikor a 
házszentelést kérő hívekkel otthonaikban tudok találkozni. Ilyen 
alkalommal Isten áldását kérjük az ott lakókra és szeretteikre. Az 
imádság és a jó beszélgetés után erősebb szálakkal is kötődünk 
egymáshoz. 

Valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy a házszentelés olyan, mint 
egy gyors tisztasági festése a lakásnak. Nem csoda, hogy olyan 
sokan élnek ezzel a lehetőséggel és a házszentelés ezért majd-
nem egy egész hónapig tart. Amennyiben papot valami okból 
nem tudnak hívni erre az alkalomra a hívek, a templomunkból 
tudnak vinni szentelt vizet, amivel ők is meg tudják hinteni a la- 
kásukat, Isten fokozott védelmét kérve ezzel.  

AZ ÚJ ÉVÜNK 
ÉS MINDENNAPJAINK KÜLDETÉSE

LAKÓHÁZAK SZENTELÉSE

A görögkatolikus egyházközség „ Emberré lett értünk” 
című karácsonyi pásztorjátékaGábor atya

Jelényi László
református lelkipásztor

 “PÁSZTORJÁTÉK A KATOLIKUS TEMPLOMBAN”

A Szent családEbkapor és Nyitvaróc 
a csavargók

Cserfes angyalok Pásztorok 
ébredjetek!
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2014. december 16-17-én Halásztelken vettek részt a Bocskai István Református Oktatási Központ 
rendészeti szakközépiskolai tanulói a II. Nemzetközi Önvédelmi és Közelharc Szemináriumon. 
A szeminárium oktatási anyaga szervesen kapcsolódott a rendészeti ágazat önvédelmi oktatási a- 
nyagához, így a diákok nemzetközi (olasz, horvát, szerb és magyar) nagymesterektől láthatták és tanulhatták a közel-
harc technikáit. Megismerkedhettek a rendvédelemben használt alapvető fogásokkal és technikákkal, a kényszerítő 
eszközök alkalmazásával. 
A szemináriumon az IPA (International Police Association) tagjai is oktattak, így a legautentikusabb forrásból láthatták 
az iskolai tanórákon megismert technikák gyakorlati alkalmazását. A rendészeti ágazat 9-10. évfolyamos hallgatói 
nagy lelkesedéssel és érdeklődéssel gyakorolták a mesterek által tanított technikákat. A rendezvény értékelésekor az 
IPA képviselője külön kiemelte a diákok magas felkészültségét és meglepetését fejezte ki, hogy mennyire hatéko-
nyan alkalmazzák a tanultakat. Kalicz László 6 danos mester, a Bocskai önvédelmi oktatója minden évben szeretné 
Halásztelken megszervezni ezt a rendezvényt, ahol a diákok a már megszerzett tudásuk mellett új ismeretekkel is 
gazdagodhatnak. A szeminárium elsődleges célja ugyanis a rendvédelmi hallgatók technikai tudásának növelése és 
elmélyítése olyan mesterektől, akik nap-mint nap gyakorlatban alkalmazzák tudásukat.

NEMZETKÖZI ÖNVÉDELMI SZEMINÁRIUM HALÁSZTELKEN

Kalicz László

KÉPES BESZÁMOLÓ A HUNYADI MÁTYÁS ISKOLA DIÁKJAINAK 
VÁROSI KARÁCSONYI MŰSORÁBÓL
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Ebből az alkalomból szerveztünk decemberben igazi szü-
letésnapi ünnepséget színes műsorral, melyre meghívtuk 
a város vezetőit is. Visszaemlékeztünk a kezdetekre, fe-
lelevenítettük az egyesület megalakulásának történetét. 
A Rózsa utcában volt az Önkormányzatnak egy faház fel-
vonulási épülete, amiben a megváltozott munkaképessé- 
gű emberek foglalkoztatása zajlott, ott kaptunk lehetősé- 
get a hetenkénti összejövetelekre, nagyon szerény körül-
mények között.
Nagy változást hozott az Egyesület életében, a jogszabá- 
lyok változása. Módosítottuk alapszabályunkat, lehetősé- 
get biztosítva,nyugdíjas személyek felvételére is. Ekkor 
vette fel az Egyesület a „ Halásztelek, Mozgáskorlátozottak 
Nyugdíjasok Egyesület e „ nevet, amit a mai napig is hasz-
nál.
Vezetőségünk a másfél évtized alatt, kevésbé változott. 
Korábbi elnökünk balesete következtében, 2007 február 
2.án, (rendkívüli közgyűlésen) új elnököt választottunk, 
aki 2007 májusától hivatalosan, jelenleg is vezeti a közös-
séget.
Gazdasági vezetőnk a megalakulás óta azonos, személye 
nem változott.
A 15 év során folyamatosan működtünk. (működünk)
2004 ben költöztünk jelenlegi helyünkre, amit a 2005- 
2006 ban sikeres NCA pályázaton nyert összegből szépen 
alakítottunk, komfortosabbá tettünk, működésünkhöz a 
még szükséges tárgyi feltételeket biztosítani tudtuk.
Jelenleg, saját klubhelyiségünkben, minden héten rend- 
szeresen együtt vagyunk. Megbeszéljük a soron következő 
dolgok, rendjét, módját, kivel mi történt?
Negyedévente megemlékezünk a névnapokról, születés- 
napokról, kirándulunk, és betegtársainkat folyamatosan 
látogatjuk. 
Városunkban szívesen, örömmel, igen nagy létszámban, 
(szinte minden alkalommal) kulturális rendezvényeken 
jelen vagyunk, segítünk a szervezésben, rendezésben.
Nem közömbös számunkra környezetünk, tavasszal város-

szerte virágot ültetünk, 
takarítunk szemetet sze-
dünk. Szépítjük lakóhe-
lyünket.
Érdeklődéssel figyeljük 
a város vezetés munká-
ját, alkalmanként részt 
is veszünk egy-egy tes-
tületi ülésen. 
Elértük azt, amit az ala- 
kuláskor álmodni sem 
mertünk! A város egyik 
legnagyobb legelismer- 
tebb civil szervezete let-
tünk. 
Milyen is ez a kis közös-
ség? Kérem döntsék el a 
következőkből:
Van közöttünk: két tag, aki „ Városunk díszpolgára”, van 
három Önkormányzati képviselőnk, akik már több ciklu- 
son át képviseltek (képviselnek) bennünket az Önkor- 
mányzatban .
Hét tagunk büszke „ Halásztelekért Érdemérem”-ben és 
11 további tagunk pedig „ Leg „ díjban részesült.
A 15 év alatt nagyon sok szép élményben volt részünk. 
Azt, hogy a MI EGYESÜLETÜNK így folyamatosan műkö- 
dött, azért köszönet elsősorban a tagságnak, akik nagyon 
fegyelmezetten pontosan fizették a tagdíjat, továbbá a 
VÁROS VEZETÉSÉNEK, a polgármester úrnak, a Képviselő 
-testületnek, akik költségvetésében minden évben a kö-
telező feladatok mellett, biztosították az ilyen és hasonló 
civilszervezetek a működési feltételeit. 
KÖSZÖNET ÉRTE! 

MÁSFÉL ÉVTIZED!

Elmúlt 15 éve, december 11-én, amikor jelenlegi egyesületünk önálló egysége Bauer Tiborné vezetésével, „Halász-
telki Mozgáskorlátozott Egyesület” néven megalakult. Örömmel vettük tudomásul, hogy nem kellett ezután egy-
egy eseményhez, a hétköznapi működéshez is a Váci Egyesület engedélyét kérni. Önálló civil szervezet lettünk.

CIVILEK HÍREI

Erdődi Sándorné 
az Egyesület gazdasági vezetője
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Nemcsak a gépkocsinkat kell 
felkészíteni a télre, a kutyák, 
macskák, madarak is külön-
leges bánásmódot igényelnek 
a hideg hónapokban. Az első 
hideg  hajnalokon, reggele- 
ken már túl vagyunk. Meg-
jelentek a madarak, eleséget 
keresnek. Röviden összegyű-
jtöttük, hogy milyen lényeges 
lépéseket kell megtennünk, 

hogy az állatokat is megvédjük a tél fogcsikorgató fagyától.
Télen az állatokat több étellel kell ellátni, mert szervezetük 
a nagyobb mennyiség bevitelével készül fel a hidegre. 
Kalóriadús tápot adjunk neki, vagy húst (is) és nagyobb 
adagot, mint az év többi időszakában. Ha a kutya fogyni 
kezd, mert nem eszik eleget, legyengül, és végső soron el 
is pusztulhat. Nem kell túletetni sem azért, de figyeljünk 
oda a megfelelő mennyiség szinten tartására. A fagyálló a 
kutyák, macskák számára kellemes szagú és ízű folyadék, 
könnyen belekóstolhatnak, ami viszont halálos is lehet. 
A fagyálló méreg! Ha csak a garázsban, kocsifelhajtón ki-
folyt tócsába nyal bele kedvencünk, akkor is azonnal vigyük 
orvoshoz, aki a megfelelő ellenszer alkalmazásával még 
megelőzheti a bajt. A mérgezés tünetei: nyálzás, hányás, 
bágyadtság, dülöngélés, tudatzavar. A kistestű kutyákat 
célszerű felöltöztetni, vagy sétáltatás után a bundájukat 
alaposan szárazra törölni. 
A jegesedés elleni só szórás a legnehezebb a kutyák, macs-
kák számára, hisz a hidegben, jeges felületen sérülhet a 
talppárnájuk, amit a só tovább tud marni. Javasolt meg-
mosni, megtörölgetni a tappancsukat, szükség esetén 
mancsápoló krémmel kezelni. A madáretetés a legtöbb 
fajt érintő, majdnem hat hónapon át tartó, éppen ezért 

az egyik legösszetettebb madárvédelmi munka, aminek 
évszázados hagyományai vannak Magyarországon. Amint 
beköszöntenek az első fagyok – különösen miután ezek 
tartóssá válnak – vagy leesik az első hó, el lehet kezdeni 
az etetést, amit folytatni kell egészen ezek megszűntéig, 
akár márciusig is. A madarak gyorsan megszokják és szá-
mítanak az etetőhelyek táplálékkínálatára, évről-évre akár 
messziről is visszatérnek a stabil etetők közelébe telelni, 
ezért ha váratlanul abbahagyjuk az eleség pótlását, ren-
geteg madarat hozhatunk nehéz helyzetbe. A -10 Celsius 
alatti hőmérsékleten a túlélés gyakran arról szól, tar-
talékaik csak arra elegendőek, hogy át tudják vészelni a 
fagyos éjszakát.
Ha másnap reggeltől nem tudnak kielégítően táplálkozni 
az alig 5-6 órányi nappali periódusban, például azért, mert 
nem töltöttük fel az etetőt, könnyen elpusztulhatnak a 
következő hideg éjszakán. A téli madáreleségeknek három 
nagy csoportja van, ezeket lehetőleg együtt kell alkalmaz-
ni. Ezek közül az első a nem sózott, nem pirított, magas 
olajtartalmú fekete (ipari) napraforgó. A szotyiba érdemes 
apró szemű magvakat: kölest, muhart stb. keverni, a leg-
egyszerűbb, ha az állateledel boltban kapható pinty és 
hullámos papagáj magkeveréket vásárolunk, Vagy előre 
összeállított vadmadár eleséget, mely minden fontos  ma-
got tartalmaz, amire szükségük lehet. Cinkegolyó a gyen-
gébb csőrű madaraknak javasolt, hisz a mag keverve a fag-
gyúval, ugyancsak biztosít mindent, amire szükségük van 
és könnyen fogyasztható 
Ne feledjük, felelősek vagyunk az állatokért és a kiszolgál- 
tatott helyzetükben kötelességünk segíteni nekik, hogy 
ők is biztonságban át tudják vészelni a zord telet, akárcsak 
mi. A háziállatok ellátásához minden szükségesdolog be- 
szerezhető Halásztelken a II. Rákóczi F út 48. sz alatt.

Kalas Éva

Sok Szilvesztert megértünk már, de 2014 év búcsúztatója meg- 
éreztette velünk, hogy milyen is egy nagy CSALÁDI ÜNNEPLÉS? 

A Himnusz együtténeklése után, 120 ember indult el a terem-
ben öreg fiatal ismerős és ismeretlen, hogy egy boldogabb, si-
keresebb új esztendőt kívánjon egymásnak. 
Jó volt együtt lenni veletek! 

SZILVESZTER A MÁRAIBAN

Köszönjük, hogy az idén is elkészítették 
a Tündérkert Óvoda óvónénijei                                                                                                                       

a betlehemet, amely gyönyörű ajándék a 
város lakosságának! 

 
Halásztelki Tündérkert Óvoda 
 : 2314 Halásztelek Óvoda utca 3. 
 : 24-474-518,24-450-551 
@ : ovoda@halasztelek.hu 

 
 

A Halásztelki Tündérkert Óvoda dolgozói közössége 2013 Karácsonyán „Leg-
díjra” javasolja: 

 
 

Szummer Antalné Éva nénit 
 
 
A halásztelki Leg- Díj, egy olyan elismerés, amit megkapni azért megtiszteltetés 
a Halásztelki Tündérkert Óvodában, mert ez minden évben, a dolgozók 
javaslatainak összesítése után, a legtöbb szavazatot kapott dolgozót illeti.  
 
Éva néni 1991. szeptember 1- óta dolgozik a halásztelki óvodában. ezt 
megelőzően is óvodapedagógus volt Szigethalmon. 
Gyermekei Beatrix és Antal születése után, újra ambícióval tele fogott 
munkához az óvodában. 
 
Segítőkész, mindig nyugodt, halk szavú egyéniség, mely a maci csoport életére 
mindig pozitívan hat. 
 
Mindig nyitott az újra, a vizuális tevékenységek terén, halásztelki óvodások 
százait ismertette meg az új kézműves technikákkal. 
Nagycsoportosaival rendszeresen fellépett a városi ünnepségeken, nyugdíjas 
anyák napi műsorokon. 
 
Alapító tagja volt az óvodai „Hiszi-Piszi” bábcsoportnak, mellyel sok kedves, 
szórakoztató pillanatot szereztek az óvodásoknak és a felnőtteknek egyaránt. 
 
Az eltelt 30 év alatt munkájában mindig megbízható, szakmailag felkészült, 
kollégáival segítőkész volt. 
 
Ezen elismeréssel szeretnénk megköszönni eddigi magas színvonalú munkáját 
és kívánunk továbbra is ilyen lelkesedést és erőt az újabb nemzedékek 
neveléséhez! 
 
 
Halásztelek 2013.12.06. 
 
                                                          A Halásztelki Tündérkert Óvoda dolgozói 

AZ ÁLLATOK VÉDELME A TÉLI IDŐSZAKBAN

Molnár Gáborné 
Halásztelki Nyugdíjas Egyesület 

nevében

HASZNÁLTRUHA ÜZLET HALÁSZTELKEN
Újonnan nyílt használtruha üzletünkbe várjuk kedves vásárlóinkat a 
Somogyi Béla u.- Kossuth Lajos u. sarok, STUDIO ART CAFÉ mellett!

Felnőtt és gyermekruhák, babaruhák, cipők, kiegészítők!
Valamint kéthetente teljes árucserével várjuk az 

érdeklődőket.
Nyitva tartás: H-P: 9-17-ig; Sz: 9-13-ig
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2015 január PROGRAMOK

Lányok, Asszonyok Kézimunka Klub
Foglalkozásai: 

kéthetente szerdán 14-16 óra között
Időpontja: 

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

rógép használata!
Vezeti: Halmai Jánosné

Halásztelki Társasjáték Kör
Foglalkozásai: pénteken 17-22 óra 

között. Vezeti: Nyúl Ferencné

Sakk-kör
keddenként 17-20 óra között

Vezeti: Sitkei András

Halásztelek Mozgáskorlátozottak és 
Nyugdíjasok Egyesülete

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

Halásztelki Nyugdíjas
Baráti Kör Egyesület

Foglalkozásai: kedden 14-16 óra 
között

Vezeti: Szilágyi Emilné

Halásztelki Nyugdíjas Egyesület
Foglalkozásai:

hétfőn 14-16 óra között
Vezeti: Rozsnyik Jánosné

Garabonciás Egyesület
Foglalkozásai: csütörtök/péntek 19-

21 között
Vezeti: Popov Szimeonov Trifon

MÁRAI SZÍNI MŰHELY
pénteken 15-19 óra között

Vezeti: Csizmadia Ákos színművész

VÁROSI KÖNYVTÁR
PROGRAMJA

2015.  január 29-én
(csütörtökön) 17 órakor

OLVASÓSAROK

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2015. január 22. (csütörtök) 
18 óra

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
a Márai Színi Műhely köz-

reműködésével
Belépés díjtalan!

2015. január 31. 
(szombat) 

15 óra
Halásztelki Nyugdíjas Egyesület 

szervezésében:
SZÍNHÁZI ELŐADÁS

Willy Russell: 
Shirley Valentine

- lírai komédia két részben –
Shirley Valentine: 

Vándor Éva
Belépődíj: 1.200.- Ft

Érdeklődni a 
30-756-6029-es 

telefonon.

Színházi előzetes!
2015. február 20-án, pénteken 18 

órakor
a Márai Színi Műhely 

előadásában:
Molnár Ferenc:

A PÁL UTCAI FIÚK 
ifjúsági színdarab

Belépődíj: 
gyermekeknek: 500.- Ft
felnőtteknek: 800.- Ft

2015. február 10-15. között 
naponta 9-18 óra között 

látogatható a 
HŰLLŐ KIÁLLÍTÁS

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

PROGRAMAJÁNLÓ

Kulturális Programok
a városunkban
kultúra minden korosztálynak
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2015 január

A  halásztelki Nyugdijas Baráti Kör Egyesület az idén is megrendezi a 
II. FARSANGI FÁNKSÜTŐ versenyt.

Szeretettel várjunk mindenkit, aki a versenyben is részt vesz, hozzon 
magával 1 tálca Fánkot.

A zsűri biztosan dijazni fogja a legjobbakat.
Az első három helyezett értékes nyereményben részesül.

A verseny időpontja: 
2015. Február 19. csütörtök 13 óra

Helye :Márai Sándor Közösségi Ház /Szent László tér 1./

KEDVES HALÁSZTELKI LÁNYOK ÉS ASSZONYOK!

BATYUS ASSZONYBÁL
A Hunyadi Mátyás Általános Iskola aulájában

(Halásztelek, Somogyi Béla u. 50-52.)
2015. február 14. 20:00 – 04:00 óráig

 

A bál védnöke: Juhász Zoltánné igazgató asszony
a zenét szolgáltatja:

CSIGA – BING –BANG ZENEKAR
Asztalfoglalás a szokott formában 

( 06 20 8032198) és az iskola konyháján 
( 06 24/ 450-552 ) telefonon.

Érdeklődni lehet: 06 20 575 0405 
Minden tánckedvelő hölgyet szeretettel várunk!

„FOTÓPECSENYE MAGYAROSAN”  
(Avagy: „Curriculum” Nemes módra)

Hozzávalók:
Régi Zenit, Forte film, papír, új (kommersz) lap-, filmszkenner, majd digitális: Olympus 
c3020z, 
Fuji S6500fd, Nikon D5000
Fűszerek:
Jó sok Photoshop, több évtizedes tipográfiai tapasztalat és 64 életév
Elkészítés:
A hetvenes évek táncházmozgalmát vegyítjük erdélyi, lengyel, s hazai kóborlásokkal, eredeti kárpát-medencei és 
távoli népzenével, -tánccal, hozzáadjuk az egyetemes klasszikus zenét, rock-ot, jazzt – ügyelve, nehogy negédes, 
operettes, vagy globalista műanyagoktól odakozmáljon! –, jól megkeverjük irodalmi áthallásokkal, remek családdal, 
de negatív élettapasztalattal, nemzeti, politikai, keserűséggel, s végül a szakmai szabályokra sem mindig ügyelve, 
gyenge üzleti érzékkel feltálaljuk
Megkóstolható:
1970-80-as években a „Táncművészet” c. lapban, „Lengyelország” c. folyóiratban, a „Nomád nemze-dék”,c. kiadvány-
ban, 2000-től a „Magyar népi hangszerek” (Mandel R.) c. könyvben, a „FOTÓVILÁG” 2007. és 2009. c. fotóalbumokban, 
a „Kisalföld”, a „Folkmagazin” és a „Digitális Fotómagazin” lapokban valamint számos honlapon a WEB-en: www.
facebook.com/mettor/photos_albums

„LÉLEKBEN LASSAN MÁR HALÁSZTELKI LESZEK”
NEMES ZOLTÁN ’METTOR’ – EGY FOTÓS GYŐRBŐL
Egy kiállításon véletlenül találkozva Vikivel (Bagaméryné) jött a számomra megtisz-
telő meghívás, s immár a kezdetektől, minden augusztus 5 napja ezt jelenti nekem: 
HALÁSZTELKI MŰVÉSZTELEP!

Rendhagyó leszek, s így „mutatkozom be” – nem részletezve most a fotópályázati díjakat, kiállításokat:

MEGOLDÁS SZIGET SZERVÍZ
ÉS ALKATRÉSZ BOLT

Lakásán: mosógép, bojler,
tűzhely, hűtő stb.

üzletünkben: mikró, porszívó stb. 
javítása

Alkatrészcserénél 1 év garancia!
Szigetszentmiklós,

Tököli u. 33. Bajcsy Zs. sarok
H-P 8-17, SZ 9-12 
06-24-441-725,
06-30-950-1717

JAVÍTÁSNÁL A KISZÁLLÍTÁS 
INGYENES!

www.megoldasszerviz.hu
Minőségi szolgáltatás elérhető

áron már 17 éve!

AJÁNLÓ
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2015 január SPORT

Sikerekben gazdag éve volt a DancEarth TSE-nek, az akro-
batikus rock and roll táncsport egyesület számos remek 
eredménnyel zárta az évet. 
Az egyesület tagjai között 2014-ben is minden korosz-
tály megtalálható volt: a legkisebbek 3,5-4 évesek, a 
legidősebbek pedig 20-23 évesek. Szeptemberben újult 
erővel indultak a kezdő csoportjaink. A szeptemberi beirat-
kozás után, októberben a versenyszezon is megkezdődött. 
Pályázat útján elnyertünk egy saját rendezésű területi baj-
nokságot, amit október 5-én a Szigetszentmiklósi Városi 
Sportcsarnokban rendeztünk meg nagy sikerrel. A ver-
senyen az egyesületünk csapatai is jól szerepeltek. 

A gyerekek kemény munkájának köszönhetően több or-
szágos bajnokságon, illetve a sportág hazai legrangosabb 
eseményén a Magyar Bajnokságon is képviseltettük ma-
gunkat. Több bronz és döntős hellyel is büszkélkedhetünk, 
legkisebbjeink pedig több alkalommal is aranyérmet hoz-
tak el a klubközi versenyeken. Felnőtt formációnk, a New 
Collection pedig a nyári világkupán és az őszi hazai ver- 
senyeken való eredményes szerepléssel nagy eséllyel 
kvalifikálhatja magát a 2015. májusában Szentpéterváron 
megrendezésre kerülő Világbajnokságra. A versenyen a 
világ legjobb felnőtt táncosai méretik meg magukat. 
Szurkoljunk nekik, hogy sikeres versenyzéssel megtart- 
hassák helyüket a ranglistán és részt vehessenek ezen a 
kiemelkedő eseményen. 
Természetesen megint –2014-ben december 13-án– meg- 
rendeztük a hagyományos Évzáró Gálánkat. A rendez-
vényen minden egyesületi tag fellépett a nemzetközi ver- 
senyzőktől a néhány hónapja táncoló kezdőkig. 
A kicsik a szülőknek, míg a felnőttek az edzőiknek készül-
tek meglepetés produkcióval, megköszönve ezzel a sok-
sok törődést, a befektetett munkát. A sikeres gála után az 
ünnepek között egy DancEarth-ös évzáró bulival búcsúz-
tattuk közösen az óévet és engedtük pihenőre a gyere-
keket. 
Sikerekben gazdag új évet kívánunk mindenkinek, és jó 
felkészülést a 2015-ös versenyévadra az egyesület min-
den tagjának! 

A Táncvarázs Sportegyesület a 2014/2015-ös tanévet egy 
TáncGálával nyitotta meg. Az augusztus 24-én a Halásztel-
ki Sportcentrumban megrendezésre kerülő eseményen az 
országból mindenfelől érkeztek a csapatok megmutatni a 
tudásukat. 
Voltak, akik közelről jöttek: Szigetszentmiklósról, Duna-
harasztiból, Érdről és Budapestről, de voltak, akik az or- 
szágot átszelve: a Vajdaságból érkeztek hozzánk, ter-
mészetesen a halásztelki táncvarázsos gyerekek voltak a 
délután fénypontjai. 
Az est sztárvendége pedig Szandi volt, aki fergeteges kon-
certet adott és utána a rajongó gyermekek még egy fotót 
is készíthettek vele. A szeptembert új oktatókkal és ezáltal 
néhány új táncműfajjal indítottuk. Így 2014-től a gyerekek 
hip-hop-ot, disco-t, show táncot, balettet és versenytán-
cot is tanulhatnak nálunk. 
Az őszi félévet úgy látszik a megújulás jellemzi, hiszen a 
tánctermek is új külsővel, frissen festett falakkal várják a 
tagokat. Ezúton is köszönjük a szülői közösség áldozatos 
munkáját e téren is! 
A II. félév versenyein sikeresen szerepeltek a disco-s csa-
patok. A Modern Táncsportok Magyarországi Szövetsége 
által rendezett Őszi Kupán Berec Bettina Disco Dance 
Mini Solo kategóriában az 1. helyet, míg csapatunk Serdülő 
formációs kategóriában a 2. helyet hozta el. Gratulálunk 
minden kis versenyzőnek! 
A legnagyobb esemény az egyesület 2014. évében mégis 
csak az volt, hogy Szandi úgy megkedvelte a kis táncosokat 
az augusztusi gálán, hogy felkérte őket vegyenek részt és 

lépjenek fel vele a 25 évi jubileumi nagy koncertjén 
néhány dal erejéig. Ezért a gyerekek minden szabadide-
jüket a táncnak áldozták, még a téli szünetben is a ko-
reográfiát gyakorolták. Végül három produkcióban is köz-
reműködtek. 
A Jódli-dili című számban a disco dance és show táncos 
lányok ropták Szandi mögött, a Tinédzser L’amour-ban a 
társastáncosok, míg az Anya című előadásban együtt, kö-
zösen énekelték a dalt.
Köszönjük ezúton is a megtisztelő felkérést! 
Sok sikert kívánunk a gyerekeknek a 2015-ös évben is!

TÁNCVARÁZS SE
2014. II. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA

DANCEARTH TSE
2014. II. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA

Nemes Bettina

Táncvarázs SE Elnökség
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