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Merj játszani!
Ezt a „mottót” ami a zenekar mottója, minden próbán hallottuk 
Szécsi Attila hegedűtanárunktól.
Második „Filmzene”-i koncertünkön vagyunk túl. Most, amikor 
vége,  úgy érezzük, mintha „üresség” venne körül minket. Vége 
a közel fél éves „hajtásnak”.  Már most hiányzik.
Októberben, amikor először kaptuk kezünkbe a kottáinkat, 
szinte mindannyian megrémültünk és úgy éreztük, hogy lehe-
tetlent kér tőlünk Attila (Szécsi Attila a zenekar vezetője). Aztán 
ahogy haladt az idő, egyre jobban és jobban tudtuk előcsalogat-
ni a dallamokat hegedűinkből, zeneszerszámainkból. Attila sza-
badnapját és erejét nem sajnálva csinált belőlünk szinte „profi” 
hegedűsöket. Beszervezte testvére,  Szécsi Viktor vezetésével 
az inárcsi fúvósokat, Hujber Tibor vezetésével a gitárosokat, 
Bozsókiné Gabikát szintetizátorhoz, Géczy Andreát a fuvolá-
sok közé, Gál Zoltánt a dobokhoz, a bőgőkhöz Halmai Ágnes 

tanárnőt és Anka Pétert, hogy minél színesebb előadást láthas-
son a halásztelki közönség. Egy koncertet terveztünk, de a ha-
talmas érdeklődésre való tekintettel március 20-án és 27-én is 
teltházas előadást tartottunk. Mindezt megszervezni, kivitelezni 
emberfeletti erőfeszítést kívánt. Attila ezt (az ő szavaival élve) 
„ tűzön-vízen át „ véghezvitte. Köszönjük neki a lehetőséget, 
köszönjük, hogy vele  játszhatunk, valamint, hogy soha nem 
adja fel! Köszi Atis! 
Nem utolsó sorban köszönet a hangosításért Bencs János Pál-
nak, Németh Lászlónak, Stefanik Zsoltnak és Legény Tamásnak. 
A vetítés gördülékenységéért Pacsura Dávidnak. 
Bízunk benne, hogy nem az utolsó előadásunk volt, hiszen már 
most várjuk a következőt. 

Tojzán Erika

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére március 
15-én tartotta meg ünnepségét Halásztelek Város Önkormány-
zata a Márai Sándor Közösségi Házban.  
A színvonalas ünnepséget köszönjük a Bocskai Református Ok-
tatási Központ. 4.  osztályos tanulóinak és felkészítő tanáruk-
nak, Halász Istvánnak,  valamint a  Halásztelki Összművészeti  

és Kulturális Egyesület 1000 Színház Társulatának és a felkészí-
tést Makay Andrea színésznőnek. 
Az ünnepség zárásaként az önkormányzat, intézményei, civil 
szervezetek és a pártok helyi szervezeteinek képviselői megko-
szorúzták a Petőfi szobrot.

MÁRCIUS 15-ÉN EMLÉKEZTÜNK
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2015. február 25-én rendkívüli ülést tartott a Képviselő-tes-
tület, melyen elsőként a település tisztaságáról és a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól szóló 
rendelet megtárgyalására került sor. A Parlament 2014. december 
29-én fogadta el a 2014. évi XCIX. törvényt Magyarország 2015. 
évi költségvetésének megalapozásáról, e törvény módosította a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt, és a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. 
évi CXXV. törvényt melyek szükségessé tették az új önkormány-
zati rendelet megalkotását. A hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.30.) kormány-
rendelet 2015. január 1-től előírja  a szolgáltatók részére hogy a 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésben  a műanyagot mellett 
a papír és a fémhulladékot is be kell gyűjteni.  Az elfogadott ön-
kormányzati rendelet tartalmazza az intelligens lomtalanítás sza-
bályait is. Eddig egy előre meghirdetett időpontban szállították 
el a lomokat, mely elég nagy felfordulással járt. Az intelligens 
lomtalanítás azt jelenti, hogy az ügyfél bejelentkezik az Aries Kft-
nél írásban, telefonon, e-mail-en vagy személyesen, ahol időpont 
egyeztetésre kerül sor, s az egyeztetett időpontban szállítják el a 
háznál keletkezett lomokat. 
A Képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját, melyen első-
ként a IV. házi orvosi körzetre kiírt pályázatokat bírálták el.  A 
képviselők egyhangú szavazattal a IV. háziorvosi körzet feladata-
inak ellátásával dr. Gál Péter Zoltánt bízzák meg.
A zárt ülés második napirendjében a Márai Sándor Közművelő-
dési Intézmény és Városi Könyvtár igazgatói pályázatáról dön-
töttek a képviselők. A Kulturális  Bizottság javaslata alapján 
a testület a kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánította.  
A pályázat a későbbiekben újból kiírásra kerül. 
Végül Polgármester úr javaslatára Szabó Tibor képviselőt közbiz-
tonsági tanácsnokká nevezte ki a Képviselő-testület. 

Március havi rendes ülését 25-én tartotta a Képviselő-testület, 
melyen elsőként az Ügyrendi Bizottság elnökének előterjesztésé-
ben a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének teljesítéséről szóló beszámolót fogadták el. 
Második napirendként az önkormányzat vagyonáról és a va-
gyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítására került 
sor. 2013-ban négy műfüves focipálya megépítéséhez nyert támo-
gatást az önkormányzat. Az óvodában és az iskolában összesen 
három valósítható meg, a negyedik pálya közterületen a Katona 
József utcai parkban kerül elhelyezésre. A közterület alapvető-
en a település forgalomképtelen vagyonába kerül besorolásra. 
A pályázaton való részvétel feltétele viszont az hogy a helyszín, 
ahova a focipályát teszik korlátozottan forgalomképes legyen.  
Az óvodában már márciusban elkezdődött a kivitelezés. A képvi-
selők egyhangú szavazattal fogadták el a rendelet módosítására 
vonatkozó javaslatot.
Módosította a képviselő-testület a településrészek és közterü-
letek elnevezésének, továbbá az ingatlanok házszámozásának 
szabályairól szóló rendeletét, erről bővebben keretes írásunkban 
olvashatnak. 
Két döntés született szabályozással érintett ingatlanok területré-
szének jelképes összegért történő megvásárlásáról.
Ezután beszámolók következtek.  Először a 2014. évben végzett 
közművelődési tevékenységről, és a Városi Könyvtár működé-
séről szóló beszámolót fogadták el a képviselők, majd az egész-
ségügyi alapellátásban résztvevő, háziorvosok, fogorvosok, gyer-
mekorvos, és orvosi ügyelet tájékoztatóját  tárgyalta a testület.
A Képviselő-testület döntött a 2015. évi költségvetésében elkülö-
nített civil pályázati összeg felosztásáról. 

Civil Szervezet neve 2015. évi támogatás összege
1. Halásztelki Vöröskereszt Alapszervezet 400.000 Ft,-
2. Halásztelki Nyugdíjas Egyesület 472.000 Ft,-
3. Nyugdíjas Baráti Kör 200.000 Ft,-
4. Mozgáskorlátozottak, Nyugdíjasok Egyesülete 472.000 Ft,-
5. Halásztelki Boksz Club 522.000 Ft,-
6. Halásztelki Zenebarátok Közhasznú Egyesülete 450.000 Ft,-
7. Halásztelki Sporthorgász Egyesület 100.000 Ft,-
8. Halásztelek Összművészeti és Kulturális Egyesület 300.000 Ft,-
9. Budo Fight Karate Klub 200.000 Ft,-
10. Danc Earth TSE 100.000 Ft,-
11. Táncvarázs Sportegyesület 250.000 Ft,-
12. Magyar Gyöngy Egyesület  50.000 Ft,-
13. Jantra Néptáncegyüttes 200.000 Ft,-
14. ifj. Nagy Tibor fogathajtó 50.000 Ft,-

Az egyebek napirendi pontban a Tököl Szennyvíztisztító Telep Tulajdonközösségi Megállapodását, valamint a Fővárosi Agglomeráció 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását fogadta el a Képviselő-testület, és döntött a Halásztelki 
Tündérpalánta Bölcsőde nyári szünetének időpontjáról. A bölcsőde 2015. július 20 – augusztus 14. közötti időszakban tart zárva.  

Ülésezett a Képviselő-testület

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

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

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

ÖNKORMÁNYZAT

Halásztelek Város Önkormányzatának 2015. éves költségvetésében a képviselő-testület a 
felújítások között tervezett hárommillió forintot a Márai Sándor Közösségi Ház épületének 
tetőfelújítására. A munkálatok elkezdődtek, a tetőfelújítással természetesen együtt jár az 
ereszcsatorna cseréje is. A kivitelezést végző szakemberek szerint az épület ezzel a tetőfelú-
jítással kb. 10 évig tudjuk az épület életkorát meghosszabbítani.

MEGKEZDŐDÖTT A MÁRAI TETŐFELÚJÍTÁSA
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A Magyar Közlönyben 2014. december 23-án jelent meg a 
345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet a központi címregiszterről és 
a címkezelésről, amely 2015. január 1. napján lépett hatályba. 
A jogszabály sok helyen változást eredményez a lakcímek 
megállapításában. A jövőben valamennyi Magyarország terü-
letén található ingatlannak a rendeletben rögzített eljárási rend 
szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett 
címmel kell rendelkeznie. A jelenleg különböző nyilvántartá-
sokban tárolt címadatokat egy új, minden eddiginél pontosabb 
nyilvántartásban kell egyesítenie idén a jegyzőknek. Az 
új rendszer - a központi címregiszter - új házszám-megállapítá-
si rendet ír elő, amely alapján a jegyző 2015. évben ellenőrzi 
a településen fekvő ingatlanok címeit, hogy megfelelnek-e 
az új előírásoknak. Ennek érdekében kollégáim a földhivatali 
térképes nyilvántartás, a lakcímnyilvántartás adatai, valamint 
helyszíni szemle segítségével mérik fel a valóságos hely-
zetet és döntik el, hogy szükséges-e valamilyen változtatás az 
egyes ingatlanok címében. 

Az alábbiakban néhány olyan példát említenék, amelyek az új 
rendszer feltöltése érdekében felülvizsgálat alá fognak kerülni 
2015. évben:

• az új szabályok értelmében a jövőben, ha egy ingatla-
non több lakás található, akkor azok címében mostan-
tól nem szerepelhet a „/” jel, mivel az elektronikus 
rendszerek nehezen kezelik. Így a több lakást tartal-
mazó ingatlanok a „Házszám A ép.” vagy „Házszám 
B ép.” lakcímet fogják kapni, 

• a lakásszövetkezeti házak a szövetkezet megszűné-
se után nem működhetnek tovább ebben a formában, 
így ezekben az esetekben az ingatlantulajdonosoknak 
kell dönteniük a házak jövőbeni működéséről, hogy 
esetlegesen társasházként vagy osztatlan közös 
tulajdonként kívánnak-e tovább funkcionálni,

• a társasházak tekintetében továbbra is a tulajdonosi 
közösség által elfogadott, a társasházi alapító ok-
iratban rögzített, címeket fogjuk alapnak tekin-
teni a címképzésnél, de figyelemmel kell lennünk az 
új rendelkezésekre, így lépcsőházak elnevezésénél 
az ABC nagy betűinek, a szintek megjelölésénél a 
Fsz., majd 1.em., 2.em., stb. használata elfogadható.

Amennyiben azt állapítjuk meg az egyes ingatlanokról, hogy 
címük változtatásra szorul, kollégáim elkészítik az új cím 
bejegyzéséhez szükséges dokumentumokat, amelyet a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve, illetve a www.
halasztelek.hu honlapon megtekinthetik, illetve értesítik az 
okmányirodát az ingatlanban lakcímmel rendelkező lakosok 
lakcímkártyájának cseréje érdekében, majd az új cím bejegy-
zésre kerül a központi címregiszterbe. Természetesen minden 
változtatást helyszíni szemle előz meg, annak érdeké-
ben, hogy az ingatlantulajdonosok is értesüljenek a kö-
zelgő változásról.

Köszönjük megértésüket és türelmüket.

Központi Címregiszter GPS koordinátákkal

A Képviselő-testület döntése szerint a IV. háziorvosi körzet 
feladatainak ellátásával Dr. Gál Péter Zoltánt bízza meg. 
A rendelés várhatóan 2015. május 1-től az Egészségházban 
(2314 Halásztelek, Kisgyár utca 2. szám alatt) megnyílik.
Az új háziorvosunk bemutatkozását az alábbiakban ol-
vashatják.
„Dr. Gál Péter Zoltán vagyok, 1978-ban Budapesten születtem je-
lenleg is itt élek feleségemmel és kislányunkkal. 

Orvosi diplomámat a Semmelweis Egyetem Általános Orvostu-
dományi Karán szereztem meg 2009-ben. A Semmelweis Egye-
temen tudományos diákkörösként az I. számú Belgyógyászati 
klinikán diabetes és a veseelégtelenség témakörében, illetve a 
Családorvosi Tanszéken a diabetes kezelési lehetősége az alap-
ellátásban címmel folytattam tudományos tevékenységet. 2006-
tól egyetemistaként a Máltai Szeretetszolgálat önkéntes egész-
ségügyi dolgozójaként tevékenykedtem, 2008-tól tagja lettem a 
Semmelweis Egyetem  Családorvosi Tanszék TDK-nak. Szakmai 
témám, és a szakdolgozatom címe a „Veszélyeztetett csoportok 
gondozása az alapellátásban, diabetes mellitus kezelése hajlékta-
lanok esetében” volt. Családorvosi licensz vizsgát szereztem, ezt 
követően Háziorvos tanból szakvizsgáztam a Semmelweis Egye-
temen. 2010-től a Budapesti Módszertani Központ orvosaként 
praktizáltam (Könyves Kálmán Krt-i, és a Szabolcs utcai Házior-
vosi Krízis Szolgálat), 2012-től ez idáig a Honvédelmi Minisztéri-
um egészségügyi csoportjának orvosa voltam.

Szakmai céljaim közé tartozik, hogy a Magyar Hypertonia Társa-
ság tagjaként, sikeres hipertonológia  licensz vizsgát tegyek, ezzel 
a képesítéssel is emelve háziorvosi munkavégzésem minőségét.

A különböző szakorvosi területek közül számomra a háziorvos-

lás a páciens és az orvos között létrejött 
őszinte, nyílt kommunikációra épülő 
személyes, bizalmi kapcsolatot jelen-
ti. A preventív szemléletű orvoslásban 
hiszek, legfontosabbnak az egészségtu-
datos magatartást, szűrővizsgálatokat, a 
rizikófaktorok felkutatását, valamint a 
beteg szakszerű orvosi ellátását tartom.

Bízom benne, hogy a halásztelki házi-
orvosi praxisom során is, sikerül majd 
számos kölcsönösen bizalmas orvos-beteg kapcsolatot kialakíta-
ni, az egészség megőrzése és a szakszerű ellátást szem előtt tartva.

Tisztelettel: Dr. Gál Péter Zoltán”

4. sz. háziorvosi körzethez tartozó utcák (teljes közterületek)

Akácos utca
András utca
Attila köz
Árpád utca
Bánki Donát utca
Bolyai János utca
Csaba utca
Eötvös Loránd utca
Gábor Dénes utca
Géza utca
Halász utca
Ilona utca
István utca
Jedlik Ányos utca
Katalin utca
Kálmán utca
Kandó Kálmán utca

Kempelen Farkas utca 
Korbuly tanya
Korbuly út
Latinovits Zoltán utca
László utca
Mária utca
Mátyás utca
Megyedülő utca
Mensáros László utca
Neumann János utca
Páger Antal utca
Puskás Tivadar utca
Semmelweis Ignác utca
Szent-Györgyi Albert utca
Szilárd Leó utca
Vásárhelyi Pál utca

Bemutatkozik új háziorvosunk, dr. Gál Péter Zoltán
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FELHÍVÁS ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA
Tisztelt Szülők!

A Halásztelki Tündérkert Óvodában a 2015/2016-es nevelési 
évre történő beiratkozás 2015. április 20. (hétfő)- április 

24.(péntek)- ig minden nap 8-18 óráig lesz az intézmény 
székhelyén (2314. Halásztelek, Óvoda utca 3.) a vezető óvónői 

irodában. A beiratkozáshoz szükséges:

a szülő személyazonosító igazolványa,

a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

 a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

a gyermek TB kártyája,

a gyermek oltási könyve 

és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ 
(2) bekezdése szerint a  gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 
vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású 
intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az 
óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek 
jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig 
felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel 
alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Ez a kötelezettség idén azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 
2012. szeptember 1. előtt születtek.

A kötelezettség teljesítéséért a szülő a felelős, a nem teljesítés 
szabálysértésnek minősül.

A Halásztelki Tündérkert Óvoda Alapító Okiratában 
meghatározottak alapján, az alábbi integráltan nevelhető 
sajátos nevelési igényű gyermekeket láthatja el:

- beszédfogyatékos

- egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek.

Az óvoda felvételi körzete Halásztelek közigazgatási területe.

Az óvoda felvételi döntésének határideje: 2015.május 27. 

A határozat postázásának ideje legkésőbb: 2015. június 5.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül 
egyéni érdeksérelemre hivatkozva felül bírálati kérelem, 
jogszabálysértésre hivatkozással törvényességi kérelem 
nyújtható be írásban, Halásztelek város jegyzőjének címezve, a 
Halásztelki Tündérkert Óvoda,2314 Halásztelek Óvoda u. 3.  A 
kérelem illetékmentes.

A beiratkozáskor szeretettel várjuk a leendő kis óvodást is!

                                                       Halásztelki   Tündérkert 
Óvoda

KÖZÉRDEkÚ INFORMÁCIÓK
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Örömmel tudatjuk a kedves olvasókkal, hogy a nagylelkű ado-
mányoknak köszönhetően 2014-ben Majosházai Hospice Ház 
beruházása folytatódhatott, a födémszerkezet, a tetőszerkezet 
és a válaszfalak egy része megépítésre került 18,4 millió Ft ér-
tékben. A teljes beruházás eddigi költsége 34 millió Ft volt. A 
támogatások függvényében 2015-ben szeretnénk az összes vá-
laszfalat megépíteni.  Felajánlást kaptunk a gépészeti tervek in-
gyenes tervezésére, az elektromos tervek készítése is jelentős 
kedvezménnyel folyamatban van. 

Az országosan egyedülálló, adományokból felépülő 15 férőhe-
lyes hospice ház a ráckevei és a szigetszentmiklósi járás 20 tele-
pülésén élő felnőtt daganatos betegek ingyenes fekvőbeteg-in-
tézményi ellátását fogja biztosítani, személyi válogatás nélkül, 
otthonos környezetben. 

Ezúton szeretnénk megköszönni az Önkormányzatnak, a helyi 
egyházaknak, vállalkozásoknak és a lakosságnak a nagylelkű 
támogatásokat és továbbra is várjuk az adományokat, hogy az 
építkezést folytatni tudjuk. 

A Diakónia jelenleg 17 településén látja el az otthoni hospice 
ellátást, a daganatos betegek OEP által finanszírozott ingyenes 
ápolását, és országos szinten biztosítja az ápolási eszközök köl-
csönzését a betegek részére. 

Az otthoni hospice ápolás során – aktív kezelésben már nem 
részesülő - beteg az otthonában megkapja mindazon ellátást, 
melyet a kórházban is megkapna, ennek feltétele, hogy a beteg 
gondozásában a hozzátartozó is aktívan részt vegyen. A hospice 
ápolás sokoldalú ellátás, a beteg és a család a nővér látogatásán 
túl igénybe veheti szociális munkás, gyógytornász, dietetikus, 
pszichológus, lelkész és önkéntesek segítségét is. A beteg gon-
dozása a háziorvos és hospice orvosok szakmai felügyelete mel-
lett történik.

Az épülő hospice ház támogatható „Téglajegy” vásárlásával sze-
mélyesen Bán Ágnes körzeti nővérnél tel: 06-70/204-6010, Tóth 
Mihálynénál Református Egyház tel: 06-70/417-2604, Dévai Ka-
talinnál Bocskai Oktató Központ tel: 06-20/851-9250.

Adományt banki átutalással is fogadunk az OTP-nél vezetett 
11742180-20066150 sz. bankszámlánkra – „Hospice Ház” meg-
jelöléssel. Cégeknek adóigazolást adunk. Az építkezést figye-
lemmel kísérhetik a Facebook oldalunkon: Hospice Diakónia 
Majosháza. 

Az adó 1 % felajánlásával Ön is támogathatja betegeinket, hi-
szen ezen összegből fedezzük az ápolási eszközeink felújítását, 
karbantartását, a raktárépületünk fenntartásának és a rászoruló 
betegek gyógyszer költségeit.  Adószámunk: 18673539-1-13

Kontha Benőné Piroska 

diakónus elnök – tel: 06-20/58-44653

Elérhetőségeink:
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia – REDUKIDI
Otthoni Hospice Ellátás - 2339 Majosháza, Kossuth u. 71/a.
Ápolási eszközök kölcsönzése: 06-20/311-92-42 (munkaidőben)

www.dunamentidiakonia.hu – email: diakonia@xnet.hu

Épül a Hospice Ház

A Tündérkert Óvodában elindult a focipálya építése. Ovi-foci 
Alapítvánnyal együttműködve valósul meg a beruházás. Az 
MLSZ pályaépítési program keretében még három nagyobb mé-
retű pálya építését tervezzük idén. Az iskolában a salakos pálya 

helyén épül egy műfüves pálya, majd a Iskola utcai oviban, az 
utolsót szeretnénk közparkba kihelyezni, hogy szabadon hozzá-
férhető legyen.

A focipálya felújítása a Tündérkert Óvodában
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Egy jó iskolának sok jellemzője van. Az azonban biztos, hogy 
az ilyen intézményekbe talán még járni is szeretnek a gyerekek, 
mert szép és igényes a környezet,  mert barátságos és segítőkész 
a légkör, mert technikailag jól felszerelt, tehát az új nemzedék 
igényeit is kielégíti, és még sorolhatnánk…

A Hunyadi is egy ilyen iskola! Ráadásul gyermekeink számára 
egy Európai Uniós pályázat megnyerésével olyan extra lehető-
ségeket is sikerült teremteni, ami életre-szóló  élményeket és 
tapasztalatokat jelent.

Két éves programja során a Comenius pályázat , több témát is 
érintve, az iskola alsós, felsős és gimnazista tanulóit is megmoz-
gatta. Ez az egyik legnagyszerűbb eredmény, hiszen ki felejtené 
el a közös „cup song filmfelvételt” megelőző izgalmakat (lásd: 
YOUTUBE:  cupsong project in Hungary), vagy a helyes test-
tartás témáját feldolgozó klippet, melynek koreográfusa is sa-
ját diákunk volt és majd 200 diákunk csinálta a gyakorlatsort 
egyszerre!  (YOUTUBE: Comenius in Halásztelek - Ergonomics)

A 2014/15-ös tanévben a reklámok hatásai, befolyásoló eszkö-
zei és az élelmiszereinken feltüntetett információk értelmezése 
témaköröket dolgozták fel diákjaink szokásos tanulmányaik 
folytatása mellett. Munkánkhoz érkezett segítség kívülről is, 
hiszen az ELTE és a Corvinus Egyetemek professzorai tartottak 
előadásokat és a technika, média, rajz, biológia és kémia órákon 
külön is foglalkoztak a témákkal.

Hogy a címben miért szerepel a „nemzetközi” szó? Hát mert e 
programsorozat szerves része volt, hogy tanulóink kiutaztak! 
(32 diák!) külföldre (Olaszországba és Franciaországba) és mi is 
vendégül láttunk  (33 diák és családja) külföldi diákokat. Vizs-
gálódásaink tehát nemzetközi helyszínen folytak, ami nem csak 
tárgyi tudását mélyítette tanulóinknak, de idegen nyelv ismere-
tük fejlesztéséhez is nagyban hozzájárult.

Márciusban lezajló Európai Hét programsoroza-
tunk alatt szintén rengeteg minden történt: láto-
gatás a Korda Filmstúdióba, ahol angol nyelvű 
előadásban is volt részünk a reklámok hatásmechanizmusáról, 
Budapest városnézés során hajókáztunk a Dunán és a Láthatat-
lan Kiállítást is megtekintettük, gyárlátogatás keretében pedig a 
csépi tojásfeldolgozóban (300 millió tojás évente!) és a szigethal-
mi Gere Pékség üzemében is jártunk. Mindeközben sportolásra, 
játékra és alkotásra is jutott idő. Programzáróként megnyitott 
heti munkálkodásunkat bemutató kiállításunk is az iskola épü-
letében.  Az már csak hab volt  a tortán, hogy külföldi vendé-
geinknek hazautazásuk előtt akkora szerencsében volt részük, 
hogy  iskolánk  A FILMZENE ÉLETRE KEL szuperkoncertjének 
főpróbáját meghallgathatták!  Volt is nagy ámulás-bámulás! 

Iskolánk életében üde színfolt volt még az az előadás is, amit 
Prof. Dr. Miskolczi Ferenc Amerikában élő magyar NASA fizi-
kus tartott.  Ezúttal  csak a gimnazisták hiteles forrásból hall-
hatták annak a nagy port kavaró új elméletnek a részleteit, mely 
bizonyítja, hogy nincsen globális felmelegedés, amint arról ta-
nulunk és halljuk napi szinten a TV-ben, rádióban.  (YOUTUBE: 
Üvegházhatás és energetika)

Comenius programunk  ez évi mottója a „BREAKING BOR-
DERS, MAKING FRIENDSHIPS” (Határokat döntünk, barátsá-
gokat kötünk) maximálisan megvalósult, és minden bizonnyal 
a jövő generációja számára sikerült  e színes, kalandokkal teli 
időszakkal új távlatokat mutatnunk.

                                                                                                                            
Miskolczi Szonja 

                                                                                                            
koordinátor

NEMZETKÖZI KALANDOK A HUNYADIBAN
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2015. március 20-án Nagypál 
Rebeka Melinda a Bocskai 
István Református Oktatá-
si Központ 12. a osztályos 
biológia tagozatos hallgató-
ja a Kutatódiákok Országos 
Konferenciáján Pszichológia 
szekcióban 1. helyezést ért el 

kutatásával, melynek címe: Az autista gyermeket nevelő több-
ségi pedagógusok nehézségei a mindennapokban. Gratulálunk 
az eredményhez mellyel 40 pluszpontot szerzett a felsőoktatási 
felvételijéhez!

2015. március 21-én a 220 éves csurgói Csokonai Vitéz Mihály 
Református Kollégiumban rendezték meg a XXI. Református 
Középiskolák Természettudományos Diákkonferenciáját ( RK-
TDK). 

A Bocskai István Református Oktatási Köz-
pontot Halásztelekről Biológia 3. szekcióban 
Nagypál Rebeka Melinda 12.a osztályos 
biológia tagozatos diákunk képviselte, és Az autista gyermeket 
nevelő többségi pedagógusok nehézségei a mindennapokban című 
kutatásával 1. helyezést ért el, illetve nagydíjasként a Gálán is 
előadhatta a munkáját.

Környezetvédelem 3. szekcióban Takács Anett 12.a osztályos 
biológia tagozatos diákunk ESFALP 6. című saját kutatásával 2. 
helyezést ért el. Anett egy nemzetközi pályázat diák projekt-
felelőseként vezette az előző tanévben a Duna a mi kincsünk 
című rendezvényfolyamot iskolánkban egy a WWF Austria ál-
tal segített Európai Iskolák egy Élhető Bolygóért (ESFALP)című 
programban.

Gratulálunk lányok! Köszönjük a tanáraik és a halásztelki Re-
formátus EGYMI dolgozóinak segítségét a felkészülésben!

Tavaszi éremeső
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Tizenhat évvel ezelőtt, egy híres csepeli görögkatolikus énekes, 
aki azóta már sajnos nincsen az élők sorában,  feltűnt család-
jával együtt itt Halásztelken a húsvéti ünnepi Szentliturgián. 
Hozott magával, ahogyan a többiek is, egy nagy fonott kosárban 
húsvéti eledeleket megszenteltetni. A lélekemelő szertartás után 
beszélgettünk egy keveset. Elmondta, hogy ő hajdúdorogi szár-
mazású görögkatolikus művész. Hogy a templomhoz és az egy-
házi szertartásokhoz kötődnek életének a legszebb élményei. Ő, 
aki bejárta csodálatos hangjával a fél világot, mindig arra töre-
kedett, hogy a húsvétja igazi lehessen, azaz egy görögkatolikus 
templomban kezdje a családjával együtt ezt az ünnepet. Igaza 
volt. Így érezzük mindnyájan. El sem tudjuk képzelni, hogy a 
nagyheti szertartások és a föltámadás liturgikus átélése nélkül 

mit és hogyan ün- 
nepelnénk. Jó, hogy van- 
nak templomaink, ősi 
szertartásaink, erősödő 
közösségeink és tapasz- 
talataink Isten szereteté- 
ről. A hosszú nagyböjti lemondás után, őseink ilyenkor vették 
magukhoz először a sonkát, tojást, túrót és a többi hasonló 
eledelt. Mielőtt ezeknek nekiláttak volna elvitték a templomba 
megszenteltetni, ahogyan mi is. Isten áldásával boldogabb az 
ember és még az étel is ízletesebb lesz tőle. 

Gábor atya

Ferenc pápa egyik írásában arról szól, 
hogyha elvész a belső öröm,, akkor a külső 
vidámság felé fordulunk. Ha nincs a hús-
vétnak belső tartalma, akkor marad a son-
ka - már nem is a szentelt sonka -, az evés 
-ivás, piros tojás, nyuszi, ami semmit sem 
tesz hozzá az életünkhöz.

A húsvét mélyen érinti az ember életét. 
Azt ünnepeljük, hogy Krisztus, aki odaad-
ta életét az Atyának, és miértünk, halála 
után diadalmasan feltámadt! Ezért érde-
mes másokért élni, érdemes elajándékozni 
életünket, mert az elajándékozott élet érté-
kes igazán és csak így méltó az embernek 
élnie.

Mondják, hogy a karácsony a szeretet ün-
nepe. De a húsvét is nagyon mélyen az! 

Valójában azt a szeretetet ünnepeljük, 
amely győzedelmes, felülemelkedik a ha-
lálon, mert a szeretet erősebb a halálnál. 
A szeretet felülemelkedik a lehúzó ténye-
zőkön, bűnökön, ellenséges indulatokon. 
Húsvét az élet ünnepe, annak ünneplése, 
amiről a Feltámadott így tanított: „ ha a bú-
zaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, 
egymaga marad, de ha meghal, sokszoros 
termést hoz.”(Jn 12,24)  Az értünk meghalt 
és feltámadt Üdvözítő arra hív bennünket, 
hogy éljünk bátran  másokért!

Ugyanakkor a húsvétot körülölelik gyö-
nyörű népszokásaink, hagyományaink is. 
A húsvéti locsolás emlékeztethet bennün-
ket keresztségünkre, hisz éppen abból nőtt 
ki. Eleink húsvét vigiliáján kereszteltek, és 

jelenítették meg a keresztség szentségé-
nek erejében Jézus halálát és feltámadását. 
Akik vállalták, hogy Vele együtt meghal-
nak a bűnnek, azok a keresztség szentsé-
gében részesei lettek az Ő feltámadásának.
Ott van a tojás, amely ősi világszimbólum, 
ami Megváltónk vérétől piros. Ami kívül-
ről élettelennek látszik, de mégis emlé-
keztet minket az új, a sírból előtörő életre. 
Ami nemcsak Krisztus élete, de a miénk is.

Adjon az Isten minden magyar családnak 
allelujás húsvéti ünnepeket és Szentlé-
lek-várást,  a húsvéti ünnepkört lezáró 
Pünkösddel!

Bíró László 
családreferens püspök

Közlemény
A Római Katolikus Plébánia új számlaszáma:
10700512-68939896-51100005 CIB BANK Az új csekkeket most nyomtatjuk, hamarosan eljuttatjuk Önökhöz vagy a plébánián átvehető.

 Kispál György plébános

Az igazi húsvét

Húsvéti gondolatok

Az anyai szeretetnek rengeteg szép vonása van, ezekből két na-
gyon jellemző dolgot szeretnék kiemelni.

Az egyik jellemzője, hogy sok szeretetteljes küzdelem és áldozat 
tartozik az anyasághoz. Az anyai szeretetbe bele van itatva, hogy 
a gyermeke iránt érzett szeretete legyőzi őt. Nem tud mit tenni, 
csak minden áron szeretni: természetes számára, hogy odaáldoz-
za önmagát, éjszakáit, pihenését, vágyait, fiatalságát, karrierjét, 
életének egy jó részét gyermekeiért, belefeledkezik gyermekei, 
családja szeretésébe és közben önmagáról is elfeledkezik. Isten 
úgy teremtett minket, hogy az életünkbe belehelyezte az Ő teljes 
szeretetének a jellemvonásait, lenyomatait. Isten minden áldozat-
ra kész szeretetének a lenyomata az édesanyák szeretete.

A másik jellemző, hogy mindaz a sok küzdelem és áldozat, amit 
értünk megtettek, megtesznek, mindaz, amit tőlük kaptunk, 
nagyrészt rejtve is marad, és sajnos sokszor természetessé szür-
kül. Ezért nem kapnak annyi megbecsülést, mint amennyi aján-
dékot tőlük kaptunk. Sokszor csak annyit látunk, hogy mennyi 
mindent elértünk, milyen sikereket könyvelhetünk el, mit építet-
tünk fel a két kezünkkel. De a sikereink mögött meg kell látnunk 
édesanyánk (és természetesen édesapánk, nagyszüleink, csalá-

dunk) szerepét is. Hiszen az eredményeinkhez szükség van a sa-
ját szorgalmunkra, erőfeszítéseinkre, hozzáértésünkre, de mindez 
mit sem érne, ha nem lett volna, aki világra hozzon, ételt adjon, 
felruházzon, tetőt adjon a fejem fölé, neveljen, bátorítson, figyel-
meztessen (még akkor is, ha ezért nem lesz „jófej”), iskoláztasson 
…. oly sok áldozat és küzdelem árán is. Isten ajándékai ők szá-
munkra, akik arra hívattak, hogy Isten gondviselését közvetítsék.

Isten az Ő teljes szeretetének vonásait akarja beleplántálni, ki-
munkálni nemcsak az édesanyák, hanem mindannyiunk szerete-
tébe – egyre gazdagabban, egyre láthatóbban, egyre kézzelfogha-
tóbban. Ennek az egyik lépése az, hogy meglássuk az édesanyák 
elrejtett és a szemünkben természetessé szürkült küzdelmeit, ál-
dozathozatalát, és megháláljuk nekik.
Szeretettel várunk mindenkit anyák napi istentiszteletünkre, és 
pünkösdi istentiszteleteinkre.
Örömmel számolunk be arról, hogy egyházközségünk honlapja 
– aktualitásokkal, egyre bővülő tartalmakkal – elindult, címe: ha-
lasztelek.reformatus.hu

Jelényi László
református lelkész

Az anyai szeretet jellemvonásai
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK

LÁNYOK, ASSZONYOK KÉZIMUNKA KLUB
Foglalkozásai: 

kéthetente szerdán 14-16 óra között
Időpontja: 

április 15.,29 május 13.
A klub tagjai számára ingyenes a  

varrógép 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. április 8-án
(szerdán) 17 órakor

OLVASÓSAROK

„KISBOGÁR” ÓVODÁS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ 
FOGLALKOZÁS

Csütörtökön 10-11 óra között
Vezeti: Kenesei Holics Réka 

BABA HORDOZÓ KLUB
kéthetente szerdánként 10-12 óra között

páratlan héten
Vezeti: Anóthné Balla Krisztina

RAJZ SZAKKÖR
Foglalkozásai:

pénteken 16-19 óra között
Vezeti: Szabó Rita Viktória
Érdeklődni és jelentkezni a

06/20/803-0224 számon lehet.
Részvételi díj: 5000Ft/hó

HATHA JÓGA
Foglalkozásai:

kedden: 18-20 óra között
Vezeti: Farkas Andrea

jógaoktató
Részvételi díj: 1.200 Ft/alkalom

VÁROSI FESTŐKLUB IDŐSEKNEK
minden páros héten kedden 9-10 óra között
Vezeti: Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória

VÁROSI KÖNYVTÁR PROGRAMJA:

 OLVASÓSAROK
2015. április 30-án (csütörtökön) 

17 órakor

Márai Sándor Közművelődési Intézmény 
telefonszámai:
06-20- 268-5585                                              
06-20-588-9487

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

PROGRAMAJÁNLÓ

Városi énekkarunk, az idén húsz esztendős Bel Canto Kamara-
kórus a közeljövőben gazdag programoknak néz elébe. 
Április 26-án Dunavarsányban részt vesz az Éneklő Magyar-
ország XVII. országos kórusminősítő hangversenyen, ahol az 
elért pontszámtól függően bronz, ezüst vagy arany minősítést 
nyerhet el.  
Egy másik nagy esemény lesz a kórus életében, hogy május 
8-10-ig három napos vendégszereplésre  a svájci Oberurnen vá-
rosba utazik, ahol két önálló koncertet ad.  
A minősítő koncert és a svájci fellépés műsorát április 18-án 16 
órától a halásztelki Szent Erzsébet római katolikus templomban 
mutatják be.

Május 2-án a római katolikus templomban az immár hagyomá-
nyos anyák napi katolikus kórustalálkozó kerül megrendezésre, 
amelyen a Bel Canto Kamarakórust is hallhatják.

Kedves Zenekedvelők!

Április 9-én OLÁH KÁLMÁN olaj fest-
mény-kiállításának ünnepélyes megnyi- 
tóján vettünk részt. A kiállítást meg-
nyitotta Oláh Kálmánné, aki a Mű-
vészt biztosan a legjobban ismeri. 
Dicsérő szavakkal méltatták munká-
ját Bagaméry Ábelné Hatvany Viktó-
ria és Óváry Géza festúművészek is.  

A kiállítás egtekinthető április 22-ig a könyvtár nyitvatartási 
idejében.

Oláh Kálmán kiállítása
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2015. május 25-én hétfőn 15 órakor
a Turay Ida Színház vendégjátéka

Rusz Milán:
PÁRIZS HÍDJAI

EDITH PIAF
zenés monodráma 

Előadja:
Varga Klára 
Rusz Milán

Rendező: Milosevits Péter
Az előadás Edith Piaf életrajzi regényeiből 
készült (Életem, Nem bánok semmit sem…). 

A tíz legismertebb slágere hangzik el az 
előadásban, tangóharmonika  

kísérettel.

Belépőjegy ára: 1200 Ft

A Márai Színi Műhely bemutatja: 

Molnár Ferenc, 

Pál utcai fiúk 
című művének két felvonásos színpadi változatát 

 

Bemutató: 
2015. április 24. péntek, 18 óra 

SZEREPLŐK: 
Nemecsek:  Szűcs Anna Viola  
  Józsa Emese Hanna 
Boka:  Bódy Ákos 
Csónakos: Pap Gergő 
Geréb: Szoboszlai Fanni 
Kolnai: Fritsch Dorina Vivien  
Barabás: Káldi Szabina 
Weis:  Kóti Mercédesz 
Csele: Szőke Gitta 
Richter: Tóth Vivien 
Áts Feri: Kohautek Csaba 
Nagy Pásztor: Müller Dávid 
Kis Pásztor: Fehér Péter 
Szebenits: Bakos Izabella 
Wendauer: Marton Zoé 
Anya:  Bellai-Répássy Kinga 
 
További szereplők: 
      Karsay Vivien 
      Molnár László 

 
 
Rendező: Csizmadia Ákos 
 
  

 

 

 

 

 

Jegyek kaphatók 
elővételben, a 
Közösségi Házban. 

Jegyárak: 

Felnőtt jegy: 

800,- Ft. 

Gyermek jegy: 

500,-Ft. 

Előadás helye: 

Márai Sándor 
Közösségi Ház 

Halásztelek, Posta 
köz 1. (Szent László tér) 

 

 

 

 

PROGRAMOK

 

2015. május 8-án pénteken este 18 órakor 
a Márai Sándor Közösségi Házban 

Halásztelek, Posta köz 1. 

       Belépőjegy ára: gyermek:  700 Ft 

                                                                       felnőtt:    1000 Ft 

2015. május 8-án pénteken este 18 órakor
a Márai Sándor Közösségi Házban

Halásztelek, Posta köz 1.
Belépőjegy ára: gyermek:  700 Ft

felnőtt: 1000 Ft
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2015. május 22. 18 órakor

TESTTARTÁSUNK, 
MOZGÁSUNK EGYENSÚLYA 

ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 
LELKÜNK HARNÓNIÁIVAL, 

DISZHARMÓNIÁIVAL
Előadó: Kulcsár Csaba

A belépés díjtalan!

JÁTSSZUNK JÁTSZÓHÁZAT!    
Vezeti: Rácz Emese

óvodapedagógus
2015. április 26. vasárnap 16-18 óra között

2015. április 25-én, szombaton  
18 órakora 

Szabad Ötletek Színháza 
előadásában

NOSZTALGIA KABARÉ

Belépőjegy ára: 1200 Ft

2015. május 14-én (csütörtök) 
14.oo órától 18.oo óráig
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– Az Ön édesapja, Makay Sándor is színművész. Gyerek-
ként miket tanult tőle? 

– Számomra mindig ünnepnap volt, mikor elmehettem vele 
a színházba. Nagyon szerettem bejárni, megnézni a próbákat. 
Egy-egy előadást számtalanszor láttam. Aztán elkezdtem járni 
a szinkronstúdiókba is, majd nyolc éves koromban egyszer csak 
ott ragadtam. Kérdezték, hogy másnap beállnék-e szinkronizál-
ni, és én igent mondtam. Többek között Geszti Péterrel, Szokol 
Péterrel dolgoztam együtt. 

– Milyen filmekhez adtad a hangod?

– Akkoriban sok csehszlovák és NDK-s ifjúsági film és orosz 
rajzfilm ment a tévében. Ezeket szinkronizáltam. Emlékszem, 
akkoriban még székre kellett állnom, hogy felérjem a mikro-
font. Az első szinkronszerepem egy csehszlovák ifjúsági filmhez 
kötődik, melynek Vándormadarak volt a címe. Még a szerep-
nevemre is emlékszem, úgy hívtak, hogy Jitka Janatova. Ő egy 
kislány volt, egy olyan osztályközösségben, melybe nem tudott 
beilleszkedni, mert a szüleivel frissen érkeztek a környékre. Sok 
szép emlékem fűződik ehhez a korhoz. Továbbá sokat „töme-
geztem”, vagyis hat-nyolc gyerek társaságában adtam a han-
gom tömegjelenetekhez.

– Középiskolásként is folytattad a szinkronizálást?

– Dráma tagozatos gimnáziumba jártam, így a szinkronizálást 
abba kellett hagynom. Anyukámék nem engedték, hogy foly-
tassam, mert a tanulás rovására ment volna. Így kimaradt pár 
év, de a gimnáziumban tanultunk színpadi gyakorlatot.

– Tizenévesen tudtad, hogy a Színház- és Filmművészeti 
Főiskolára fogsz felvételizni?

– Már korábban, gyerekkoromban is tudtam. Én nem nagyon 
szerettem iskolába járni, se korán kelni. Apukám mivel színész 
volt, egyes napokon késő este, 10-11 felé érkezett csak haza. 
Másnap reggel, mikor Anyu ébresztett, hogy készüljek az is-
kolába, Apu még mindig aludt. Lábujjhegyen kellett járni. Úgy 
irigyeltem, hogy ő sokáig aludhat! Ezért gyerekfejjel úgy gon-
doltam, hogy én is színész leszek!

– Ha jól tudom, elég sok helyen léptél fel.

– Korábban felléptem a Nemzeti Színházban, az Operettszín-
házban és a Körúti Színházban, de emlékezetes volt, amikor 
a Rockszínházban 1991-ben Török nénit játszottam a Légy jó 
mindhalálig ősbemutatóján. De szerepeltem félévig a Jóban 
Rosszban sorozatban is mint Gizi bá, a fegyőr.

– De most már a fiataloknak is átadod a tudásod. Nemrég 
elindítottál egy 1000Szín-Ház nevű tanodát. 

– Novemberben indultunk, 8 éves kortól hirdettük meg, de van 
40 éven felüli tanítványom is. De amúgy mindenféle korosztály 
jár az óráimra. 

– Miket tanulhatnak a résztvevők a tanodában?

– Legfőképp beszédtechnikát. A gyerekekkel a tananyagot já-
tékos formában, a nagyobbakkal komolyabban tanuljuk. Az 
egyik volt tanárom, Montágh Imre könyvét követve haladunk a 
tananyaggal. A képzésen azonban nem törpe Hamleteket neve-
lünk. Én arra törekszem, hogy a drámapedagógia segítségével a 
kamaszok fel tudják oldani a feszültségeiket, képesek legyenek 
a konfliktusaikat kezelni. Akár az osztályközösségben, akár ott 

fotó: Kriston Erika 

hon, a családban vagy a tanulás során. Az első órán a szülőknek 
is elmagyaráztuk, hogy mi nem színészképzést tartunk, hanem 
drámapedagógiát.

– Egy gyerek hogyan tudja az 1000Szín-Házban tanulta-
kat hasznosítani?

– Az órákon a gyerekek megismerkednek a másság kezelésével. 
Megtanulják hogyan lehetnek toleránsak más vallású, szárma-
zású emberekkel szemben. A színpadon improvizálva eljátszunk 
kitalált helyzeteket, a drámapedagógus pedig egy-egy mondat-
tal próbálja irányítani a színpadi szituációt. Például eljátsszák, 
hogyan kell viselkedni akkor, amikor egy új diák érkezik egy 
osztályközösségbe. 

– Tudta már valaki hasznosítani a nálatok tanultakat?

– Egyszer odajött hozzám egy anyuka, aki azt mondta, hogy 
megkereste az ötödikes fiának az osztályfőnöke, aki arról szá-
molt be, hogy hihetetlenül kinyílt a fiú az utóbbi időben. Már 
nem visszahúzódó, nem zárkózott mint régen, hanem csapatjá-
tékos, közösségi ember lett belőle.

– Egyedül hoztad létre az 1000Szín-Házat? 

– Többen segítettek a képzés létrejöttében úgymint a Halásztel-
ki Művész Egyesület és főleg Bagaméryné Hatvany Viktória. Én 
amúgy se vagyok egy jó szervező. Tudtam, hogy mit szeretnék 
csinálni, de nem tudtam hogyan fogjak neki. Továbbá nagy kö-
szönet Oláh Kálmán vállalkozónak, aki az OK Gép épületében 
biztosítja az óráinkat.

Hangját adta a Paula és Paulina, A vad angyal és a Charlie angyalai című sorozatokhoz, de szinkronizálta már Eliza-
beth Taylort is. Makay Andrea, színész tavaly novemberben Halásztelken létrehozta az 1000Szín-Ház nevű tanodát, 
ahol a gyerekek megtanulhatják hogyan léphetnek bátran a színpadra.

„Nem törpe Hamleteket nevelünk”
interjú Makay Andrea színésznővel
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Jelentkezz az 1000Szín-Házba!
Makay Andrea képzése, az 1000 Szín-Ház az OK Gép épületében található a II. Rákóczi Ferenc út 77. szám alatt. A képzésre 
folyamatosan lehet jelentkezni az 1000Szín-Ház vagy a Halásztelki Művész Egyesület Facebook-oldalán is. A tanoda gyerekeket 
és felnőtteket egyaránt vár.

 – A tíz éves Szücs Viola Anna karrierjében is segítettél, 
aki a nemrég bemutatott A Pál utcai fiúk című darabban 
játszotta Nemecseket.

Egy nyolcfős gyerekcsapattal vittem őt el egy újpesti szink-
ronstúdióba, ahol hármat választották ki.  Az egyik volt Anna, 
a másikuk Gergely Attila, aki azóta is sorra nyeri a versmondó 
versenyeket az iskolában. A harmadik gyerek pedig „sajnos” az 
én gyerekem, Barnabás, aki a prózamondó versenyeken reme-
kel. A gének makacs dolgok…

– Vagyis Barnabásból is színész lesz?

– Hát, igazából nem tudom. Az biztos, hogy valamilyen 
előadóművész lesz belőle, mert a színpadon érzi jól magát. Haj-
lik a zene felé is, de ha őszinte akarok lenni, az adottságaiból 
ítélve inkább színész lesz. Nem tudom, hogy örüljek-e annak, 
hogy ő is erre vágyik. A színészet nem egy könnyű szakma. Sok 
múlik a szerencsén, jókor kell lenni jó helyen. A sikerhez a te-
hetség csak egy összetevő, sok múlik a kapcsolatokon, a véletle-
nen. A mi családunkban viszont nincsenek titkok, így Barnabás 
nagykorára tisztában lesz a pálya nehézségeivel, buktatóival és 
csalódásaival is. Mindezek tudatában majd eldönti, hogy szeret-
né-e a színészi pályát vagy sem.           

– Számos sorozatban szinkronizáltál, többek között a 
Buffy a vámpírok réme, Paula és Paulina, Charlie angya-
lai epizódjaiban. Melyik a kedvenced?

– A Joey című amerikai sorozat. Amikor véget ért a Jóbarátok, 
az egyik szereplő, Joey Tribbiani egy saját szériát kapott. Ebben 
játszottam az ő nővérét, a nagyszájú Ginát. Ők olasz amerika-
iak, hangoskodnak, temperamentumosak, ezért nagyon élvez-
tem a szerepet. Én is hasonló mentalitású vagyok.   

– De volt már, hogy hidegebb karaktert is megformáltál. 
A Macska, a forró bádogtetőn című filmben Paul Newman 
filmbéli párját, Maggie-t, vagyis Elisabeth Taylort alakí-
tottad.

– Nagyon emlékezetes volt, mivel ilyen kaliberű filmet szink-
ronizálni nagyon nagy felelősség. Amikor felhívnak telefonon, 
hogy szinkronizáld Liz Taylort, ráadásul egy olyan filmben, 
mely generációk számára egy alapműből készült alapfilm, ak-
kor nehéz dolga van az embernek. Nagyon jó partnereim voltak, 
úgymint Kautzky Armand, aki Paul Newmant játszotta. A sze-
repemmel viszont nagyon keményen megküzdöttem.

– Miért volt nehéz eljátszani Maggie, a macskát?

– Liz Taylor egy megtört, de erős asszonyként jelenik meg a 
filmben. Én nem ilyen habitusú nő vagyok, a sorozatokban is 
inkább a színes bőrű, mediterrán nőket szinkronizálom. Vagyis 
a harsány, nagyszájú, megmondó emberek jobban illenek hoz-
zám. Ettől függetlenül, amikor befejeztük a Macska forgatását, a 
szinkronrendező, Juhász Anna azt mondta: Pont ilyennek kép-
zeltem Maggie-t!

P. Szabó Dénes

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!

Automata öntözőrendszerek 
telepítése, javítása és 

forgalmazása!

2314 Halásztelek II Rákóczi út 
10 Táncsics 2

Tel:0624452-421,06202617625

www.vizozon.hu –x––x–

Az Társulat fellépése a Mársius 15-ei városi ünnepségen

–x–

PORTRÉ
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HALÁSZTELEK
 Köte lezo                  elleni  EBoltás

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

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

     A veszettségoltás beadásával együtt mikrochip behelyezése is lehetséges.

      A háznál történo eboltáshoz elozetes idopont egyeztetés szükséges!  

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

Ha kutyája loncsos, lompos, bozontos, kutyakozmetikánkban 

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

  (az ajánlat csak a gépi nyírásra vonatkozik) Elozetes idopontegyeztetés szükséges!
Egyéb kutyaszépészeti árainkról 
érdeklodjön személyesen 
kozmetikusunknál: 06-30-3840105
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Gyere és próbáld ki, milyen hatalmas erőt ad ez a 
pofonegyszerű eszköz! De vigyázz: amilyen egyszerű, 
olyan kemény is tud lenni! Erősödj, formáld az 
alakod, fogyj úgy, ahogy még sohasem tetted!

MI AZ A KETTLEBELL?
A Ke�lebell edzés első történeti említése közel 
300 éves. Ez az eredetileg takarmány mérésére 
szolgáló súly az elmúlt években hatalmas karriert 
futo� be Európán kívül mint �tness eszköz.

STRONGFIRST™
Az eszköz mögö� a világ egyik legnagyobb szerve-
zete, a StrongFirst hazai és nemzetközi oktatói 
csapata sorakozik fel, hogy közel 500 gyakorla�al 
segítse a jobb kondíciót elérni kívánókat. A rend-
szer olyannyira alkalmas erőnlét növelésére, hogy 
számtalan sportoló melle� a Spetnaz orosz 
speciális katonai egység, és az USA elnöki testőr-
sége is ezt használja erőnléti edzéseire.
 
HÉTFŐ-SZERDA  
kezdő 19.00-20.00-ig  
haladó 20.00-21.00-ig    
 
Stoffán Ádám SFG1  
Tel: 06 30 375 0657 

További információk: www.ke�lebell.hu

KEZDD EL A KETTLEBELLT!

TEMETKEZÉSI  
SZOLGÁLTATÁSOK

Elohim Kft.    

A Halásztelki Köztemető  
üzemeltetője 

Zoltán Miklós ügyvezető:  
06-30-236-48-84

Iroda: 06-30-650-0067

Az iroda nyitva tartása:
H-P 9.oo – 15.oo

Továbbra is állunk a lakosság  
szolgálatában

–x–

–x––x–
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Felnőtt: 04.18. HFC-Felsőpakony   16.30.
04.26 Dömsöd-HFC           16.30.

Női: 04.18. HFC-Pénzügyör  10.00.
04.25 HFC-Ócsa       10.00.

U-21:  04.18. HFC-Örkény  13.30.
04.25.  Törökbálint-  HFC  13.30

U-18: 04.19.  HFC-Dabas-Gyón  10.00.
04.25.  Dömsöd-HFC   10.00.

U-7-9:  04.18.  Bozsik-torna  09.00.-12.30.

U-11-13:  04.25. Bozsik-torna  09.00.-13.00.

HFC meccsek

Temetkezési szolgáltatások
Sírkő megrendelés garanciával

Mező Mariannál
SZIGÜ Temetkezési Irodában.
Halásztelek, Kossuth Lajos u. 1/1

0620/374-62-68

Köszönjük a Halásztelek Város önkormányzatának, Györök 
kft.-nek és a He-Ge kft-nek hogy részt tudtunk venni ezen szín-
vonalas négy napos versenyen.

Diák Olimpián jól szerepeltek tanítványaink. Igaz az eredmé-
nyekkel nem vagyok elégedett. Régi pontozás alapján nyertünk 
volna. A pontozó gép programja vert meg minket nem az ellenfél. 
Erre azt mondom úgy kell ökölvívni hogy ez sem fordulhasson elő.  
Juhász Adrienn megnyerte a Diák Olimpiát. Adrienn át gázol 
mindenkin. Májusban a válogatottal Tajvanba utazik a Világ-
bajnokságra. Dani Hegedűs első mérkőzését simán nyerte. 
A döntőbe jutásért a válogatott versenyző ellen húzott kesz-
tyűt. Dani simán nyert. Sajnos a bírók nem így látták. Vég-
ső győzelemre is képes lett volna. Így bronz érmet szerzett.  

Krisztián Gábrisch nyerte a mérkőzést viszont a ponto-
zó program nem őt sorsolta ki győztesnek. Vitatkozhatunk 
evvel a szabállyal, mivel szenvedő alanyai voltunk. Én azt 
hiszem úgy kell boxolni hogy a programot is megverjük. 
Krisztián tudása ereje a végső győzelemre is elég lett volna. 
Balogh Janó sajnos ugyan úgy járt mint Krisztián. Janónak ez 
volt élete első nagy versenye. Nagyon büszke vagyok rá. Telje-
sítménye felül multa önmagát. 

Gratulálok a versenyzőimnek. Zoli Hegedűs Zsoltné Györök 
Takács Tímea Panda Norbert Csipkés

Csipkés Barnabás 
elnök 

Halásztelki Box Club közleménye
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