
XXV. szám 2015. augusztus

KÖSZÖNJÜK LACI!
HALÁSZTELEK BÜSZKE RÁD!



ÖNKORMÁNYZAT2015. augusztus

– 2 –

2015. június 24-én tartotta a nyári 
szünet előtti rendes ülését a Képvise-
lő-testület, melyen elsőként Sziget-
szentmiklós Városi Rendőrkapitány-
ság vezetőjének a 2014. évben végzett 
tevékenységéről szóló beszámolóját 
fogadták el.

Második napirendi pontban a tele-
pülés tisztaságáról és a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 
szabályairól szóló 6/2015. (II.27.) ön-
kormányzati rendeletet módosította a 
testület, mely a 2015. július 1. napjától 
hatályba lépő törvényi változások miatt 
vált szükségessé. A rendelet módosításá-
val a gyűjtőedények kiegészítésre kerül-
tek a 80 literes gyűjtőedénnyel, valamint 
a 80 literes zöldszínű ARIES Kft. felirat-
tal ellátott zsákkal, melyeket kizárólag 
természetes személyek alkalmazhatnak. 
Továbbá az egészség és biztonságvéde-
lemre tekintettel meghatározásra került, 
hogy a kukaedényzetek és zsákok súlya 
legfeljebb 20 kg lehet. 

A pénzbeli és természetben nyújtha-
tó szociális és gyermekvédelmi, vala-
mint a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló 5/2015.(II.12.) ön-
kormányzati rendelet módosítását har-
madik napirendként tárgyalta a Képvi-
selő-testület, mely módosítás a rendelet 
mellékletét érinti.

Következőként Halásztelek Város Ön-
kormányzat 2014-2019 közötti időszak 
Gazdasági Programját fogadták el a kép-
viselők 8 igen, 1 tartózkodás mellett.

Ötödik napirendként tárgyalták a 
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-
2018 által előírt és 2015. június 18-ig 
megvalósult intézkedései végrehajtásáról 
szóló beszámolót, valamint a Helyi Esé-
lyegyenlőségi Program Felülvizsgálata 
2015 című dokumentumot, melyeket 
egyhangúlag fogadottak el a testület tag-
jai.

A napirendek sorában a 2015. évi 
Közbeszerzési Terv tárgyalása és elfoga-
dása következett, mely egy közbeszerzést 
tartalmaz, nevezetesen a város orvosi 
ügyeletének ellátására vonatkozó közbe-
szerzést.

A napirendek 7. pontjában név sze-
rinti szavazással ingatlan megvételéről 
döntött a Képviselő-testület, melynek 

köszönhetően növelni tudják a sport-
centrum területét. 

Ezt követően szintén név szerinti sza-
vazással, 9 igen szavazattal hozzájárult 
a Képviselő-testület egy Diófasor utcai 
közművesített, „kivett beépítetlen” épí-
tési telek nyílt licites értékesítéséhez. 

Következőként önrészek biztosításáról 
döntöttek a képviselők Magyarország 
2015. évi központi költségvetéséről szó-
ló 2014. évi C. törvény alapján „Belte-
rületi utak, járdák, hidak felújítás” tár-
gyában, „Óvodai, iskolai és utánpótlás 
sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” 
tárgyában, valamint „Közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatás” tárgyában 
kiírt pályázatokon történő részvételhez. 

A nyílt ülés utolsó, 9. napirendi 
pontjaként megtárgyalták és elfogad-
ták Halásztelek Város Önkormányzatá-
nak 2015-2020 közötti időszakra szóló 
„Sportkoncepció”-ját. 

A nyílt ülést követően zárt ülés kere-
tében döntöttek rendkívüli települési 
támogatás kérelem elutasítása tárgyában 
benyújtott fellebbezésről. 

Baloghné dr. Nagy Edit

Ülésezett a Képviselő-testÜlet

Mindenkit sok szeretettel és tisztelettel várunk!

meghívó Tisztelt Lakosság!

Halásztelek Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önöket 

az Államalapítás Ünnepének tiszteletére rendezett

Szent István napi
városi ünnepségünkre, 2015. augusztus 20.

 (csütörtök) 10:00-ra, amelynek helyszíne
 Halásztelek, Malonyay kastélykert.

Az ünnepi műsor keretében kerül sor a kenyérszentelésre.
Majd ezt követően átsétálunk a Petőfi kertbe, 
ahol a hagyományos virágültetésre kerül sor. 

Virágokat a 2014. július 1. és 2015. június 30. között 
született halásztelki gyermekek szülei ültetik el. 

A növényről természetesen 
az önkormányzat gondoskodik.

Szentgyörgyi József
polgármester

Mindenkit sok szeretettel és tisztelettel várunk!
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Képviselő-testületi ülések  
tervezett időpontja 2015. évben

. Augusztus 20. . Szeptember 16. .  
. Október 14.  . November 5.  

. November 18. . December 16. . 

A nyár a beruházások és felújítások 
időszaka, így Halásztelken is ilyen-
kor van lehetőség a tervezett beru-
házásokra. 

Az iskolában elkészült a salakpálya 
helyén a műfüves pálya, amire 

szükség lesz az őszi és a tavaszi idő-
szakban, mivel ebben az évben 36 
osztály kezdi meg tanulmányait. A 
mindennapos testnevelés bevezetése 
miatt kevés a tornatermek kapacitása. 
A tisztasági festéseken kívül folytató-
dik a mosdók felújítása is. Megérkez-
tek az új csúszdák az iskolai játszótérre 
és az új fűnyírótraktornak és a folya-
matos locsolás miatta füves területek 
jól átvészelték a nagyon meleg nyarat. 
Az új ételszállító autó csomagtere spe-
ciális burkolatot kapott, ami előírás az 
ételszállításnál, így augusztustól már 
munkába állt a kocsi.

A Tündérkert Óvoda utcai udvarán 
elkészül egy kisméretű zárt műfüves 
sportpálya, kicseréltük a homokot a 
homokozókban és a szülők segítségé-
vel majdnem minden csoportszoba 
kifestésre került. Az iskola utcai telep-
helyen nagyobb méretű sportpálya ké-
szült, itt tudunk óvodai bajnokságokat 
rendezni, új játszóeszköz is érkezett, 
illetve az udvari beruházások után ki 
tudjuk alakítani a végleges zöldfelüle-
teket és a dolgozói parkolót is.

Folytatódik a Petőfi kert felújítása.  

A park második fele is automata ön-
töző- berendezést kap és gyepszőnyeg 
borítást. Augusztus 20-án itt szeret-
nénk elültetni az újszülötteket kö-
szöntő virágokat! A Bölcsődébe gumi 
ütéscsillapítók kerültek a játszóeszkö-
zök alá.

A régi Piac téren a Csepel-szigeten 
elsőként szabadtéri műfüves pályát épí-
tettünk. Minden pálya az MLSZ együtt-
működés keretében létesült, a költségek 
2/3-t az Magyar Labdarúgó Szövetség, 
1/3-át a város finanszírozta. Remélem 
ugyanúgy fognak vigyázni a lakosok a 
pályára, ahogy eddig a parkra vigyáztak.

A Polgármesteri Hivatal épületén és 
a Sportcentrum épületén nyílászárókat 
cseréltünk, de szükség lenne a hivatali 

épület külső hőszigetelésére is, erre je-
lenleg nincs forrásunk.

Sikeresen zárult az elmúlt négy év 
legnagyobb beruházása, megkapta a 
végső jóváhagyást a bölcsődeépítés. 
Sikerült a teljes 150 milliós támoga-
tás lehívása, melyet 70 millió forinttal 
egészítettünk ki, így létesítettünk 48 
férőhelyes új bölcsődét. Ez volt az első 
olyan beruházásunk, ahol a projekt 
teljes lebonyolítását külső segítség nél-
kül végeztük!

Sajnos nincs elegendő forrásunk az 
útépítésekre, sürgős lenne a Diófasor 
utca felújítása és az Ilona utca meg-
építése, csak a Diófasor felújítására 
tudtunk pályázatot benyújtani várjuk 
a döntést.

Még előttünk áll a II. Rákóczi Fe-
renc úti járda építése, de a likviditási 
problémáink miatt ezt nem tudtuk 
elindítani, de bízom benne, hogy ok-
tóberig el tudunk készülni a Kossuth 
Lajos utca és a Dózsa György utca kö-
zötti szakasszal.

Azért a munkák mellett, maradt egy 
kis időnk, hogy szurkoljunk Cseh 
Lacinak és örüljünk az újabb világ-
bajnoki érmeinek! Ezúton is szeret-
nék gratulálni, hogy kitartásával és 
a küzdeni tudásával tovább öregbíti 
városunk hírnevét!

Szentgyörgyi József 
polgármester 

polgármesteri beszámoló
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szaKorvosi rendelőintézet szigetszentmiKlós
előjegyzési időpontok kiadása • www.szszri.hu

Az e-mailok feldolgozása a beérkezés után 24 órán belül megtörténik. Ezt követően a nem beutaló köteles  
szakrendelések esetén 24 órán belül, a beutaló köteles szakrendelések esetén 48–72 órán belül kap választ. 

Kivéve a • jellel jelölt szakrendeléseket! Bővebb információt a www.szszri.hu oldalon található!

 Szakrendelés E-mail cím Időpont adása telefonon

Általános bőr- és nemibeteg  borgyogyaszat@szszri.hu Hétfő-szerda: 7:00-8:00
szakellátás és gondozó •
Belgyógyászat-Diabetológia belgyogyaszat@szszri.hu Hétfő-péntek:7:00-8:00
Családvédelmi szolgálat  Hétfő-péntek:9:30-10:00 
EKG ekg@szszri.hu Hétfő-péntek: 7:00-8:00
Csontritkulás (ODM) odm@szszri.hu Rendelési időben 
Fizikoterápia fizikoterapia@szszri.hu Rendelési időben
Fogászat fogaszat@szszri.hu Rendelési időben
Foglalkozás Egészségügy foglalkozasegeszsegugy@szszri.hu Rendelési időben
Fül-orr-gégészet fulorrgege@szszri.hu Rendelési időben
Gasztroenterológia • gasztroenterologia@szszri.hu Hétfő és péntek: 8:00-12:00
Gyermekpulmonológia • pulmonologia@szszri.hu Hétfő: 8:00-12:00
Gyógymasszázs gyogymasszazs@szszri.hu Rendelési időben
Gyógytorna gyogytorna@szszri.hu Rendelési időben 
Ideggondozó ideggondozo@szszri.hu Hétfő-péntek:  7:00-8:00
Ideggyógyászat ideggyogyaszat@szszri.hu Hétfő: 7:00-9:00, kedd: 9:30-11:30, 
  szerda: 7:00-9:00, 
  csütörtök: 13:30-14:30, 
  péntek: 7:00-9:00
Kardiológia kardiologia@szszri.hu Hétfő-péntek: 7:00-8:00
Laboratórium laboratorium@szszri.hu Hétfő-péntek: 10:00-13:00
Mammográfia mammografia@szszri.hu Hétfő-péntek: 11:00-13:00
Mágnes- és lézerterápia magnesterapia@szszri.hu Rendelési időben
Nőgyógyászat nogyogyaszat@szszri.hu Hétfő-péntek: 7:30-8:00
Ortopédia ortopedia@szszri.hu Hétfő-péntek: 12:00-14:00 
Pajzsmirigy szakrendelés belgyogyaszat@szszri.hu Hétfő-péntek: 7:00-8:00
Pulmonológia tudogondozo@szszri.hu Hétfő-csütörtök: 7:30-8:00,
  17:00-18:00, péntek: 7:30-8:00
Reumatológia reumatologia@szszri.hu Dr. Kovács Magdolna:
  Hétfő, szerda: 7:30-8:30 
  Kedd, csütörtök: 13:30-14.30,
  Péntek (páros héten): 7:30-8:30
  Dr. Garanyi Irma: Rendelési időben
Röntgen rontgen@szszri.hu Hétfő-péntek: 11:00-13:00
Sebészet sebeszet@szszri.hu Hétfő-péntek: 7:00-8:00
Sportorvos • sportorvos@szszri.hu Szerda: 10:00-12:00
Szájsebészet szajsebeszet@szszri.hu Hétfő: 12:00-14:00
Szemészet szemeszet@szszri.hu Hétfő-csütörtök:  6:30-7:30 
  Péntek: 10:00-12:00
Tüdőgondozó tudogondozo@szszri.hu Hétfő-csütörtök: 7:30-8:00, 17:00-18:00 
  péntek: 7:30-8:00
Tüdőszűrés tudogondozo@szszri.hu Hétfő-csütörtök: 7:30-8:00, 17:00-18:00 
  péntek: 7:30-8:00
Ultrahang ultrahang@szszri.hu Hétfő-péntek: 11:00-13:00
Urológia urologia@szszri.hu Hétfő-szerda: 8:00-9:00 
  csütörtök: 15:00-16:00 
  péntek: 8:00-9:00
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szÜletésnap

a HalásztelKi nyugdíjas egyesÜletben

Ekkor  ünnepelte a Halásztelki  
Nyugdíjas Egyesület megalakulá-

sának 20. évfordulóját. Ez az évfordu-
ló egybeesett a Halásztelki Nyugdíjas 
Klub 38. születésnapjával.

Az akkori alapítók úgy gondolták, 
jó lenne, ha lenne egy hely, ahol ösz-
szejöhetnének, gyakran találkozhat-
nának.  Igy hozták létre 1977-ben 
Rádi István elnök vezetésével a Ha-
lásztelki Nyugdíjas Klubot. Ebből 
alakult meg 1995-ben a most is mű-
ködő Halásztelki Nyugdíjas Egyesü-
let.

Az ÁMK-ban  sok fotót nézhettünk 
meg,  amelyek elmúlt 20 évünk prog-
ramjain, kirándulásain készültek.

 A hivatalos köszöntők után fellépett 
az Egyesület énekkara, tánckara. Volt 

vers, rövid próza, magyar nóta éneklés 
is. Majd  a Szabad Ötletek Színháza 
előadásában láttunk egy színvonalas 
kabaré műsort.

Ezután finom ebédet kaptunk  az 
Önkormányzat jóvoltából. Ebéd után 
zene-tánc volt. A forróság ellenére este 
18.00 óráig kitartott a társaság.

Szép, emlékezetes napot töltöttünk 
el együtt.

  Halásztelki Nyugdíjas Egyesület

Köszönet nyilvánítás
Köszönöm mindenkinek,  

akik férjemet Láng Károlyt  
elkísérték utolsó útjára  

és osztoztak fájdalmunkban.

Tisztelettel, Láng Károlyné

2015. július 2-án de 10.00 órakor 
ünnepségre érkezett sok nyugdíjas 
és meghívott vendég az ÁMK épü-
letébe.
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Iskolaelőkészítő-tábor a HunyadIban

mosoly tábor

Idén két turnusban vártuk a gyerekeket, iskola-előkészítő 
táborunkba. Az iskolába induló nagycsoportosokat vár-

tuk, annak érdekében, hogy az óvoda és iskola közötti átál-
lás könnyebb legyen, és minél több sikerélménnyel induljon 
el a tanév. Az első héten 11 gyermek vett részt, a következő 
hétre pedig további 15 gyermeket várunk. Az Önkormány-
zat támogatásával a rászoruló, nagycsaládos szülők gyerekei 

is részt vehettek rajta. Hétfőtől pénte-
kig intenzív fejlesztésben részesültek 
a gyerekek két tapasztalt tanító néni 
szakszerű közreműködésével. 

Táborunkban a gyerekeket játékos, 
életkoruknak megfelelő módsze-

rekkel vezettük be az első osztály vilá-
gába. Minden nap kézműveskedtünk, 
és napi szinten tartottunk mozgásfej-
lesztő foglalkozásokat is egy speciális 
léggömb segítségével. Természetesen 
nem csak a tanulás, hanem a szabad 
vagy irányított játékok is részei voltak 
a napi programoknak. A hetet ismer-
kedéssel kezdtük és megmutattuk a 
gyerekeknek az iskolát. Ellátogattunk 

egy közeli tanyára és elmentünk a szigetszentmiklósi Tan-
ösvényre is.

Volt nap, amikor pedig palacsintát sütöttünk, az utol-
só napot pedig tábortűzzel zártuk. Öröm volt számunk-
ra is az elmúlt hét, reméljük minden gyerek sok jó él-
ménnyel tért haza. 

Tóth Adrienn

Idén júliusban immár második alka-
lommal szervezték meg a Hunyadi 
Mátyás Altalános Iskolában az egy-
hetes ingyenes mosolytábort. A szer-
vezésben, és lebonyolitasban három 
lelkes pedagógus: Talláromne Vitányi 
Ágota, Kecskésné Sz. Anna Mária és 
Tóth Adrienn tanítónők vettek részt, 

akik a programokhoz, foglalkozá-
sokhoz nyújtották a szükséges anyagi 
eszközöket, jókedvet, élményt; az ét-
keztetés pedig Halásztelek város ön-
kormányzata által biztosított anyagi 
támogatásból valósult meg. Ferencz 
Zsolt vállalkozó minden éven biztosít-
ja tanyáján a kukoricafürdőt, lovaglást, 
lovaskocsi túrázást az összes táborozó 
gyermek számára, óriási boldogságot 
szerezve ezzel a gyerekeknek.

Tallárom Ágota

www.halasztelek.hu
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CseH laCi újra világelső
Vizes Világbajnokság

kazany, 2015.
 
Nemcsak Halásztelek, hanem az egész 
ország együtt szurkolt Lacinak. Cseh 
Laci három számban nyert érmet a 
tatár fővárosban megrendezett vizes 
világbajnokságon.
Cseh László eredményei:
50 m pillangó (23.15) 

holtversenyben BRONZ ÉREM
200 m pillangó (1:53.4)

ARANY ÉREM
100 m pillangó (50.87)

EZÜST ÉREM – országos csúcs

Szép volt, Laci, büszkék vagyunk Rád! 
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A zsoltáros ezt írja Istenről: „…
messziről is észreveszed szándéko-

mat.” (Zsolt 139,2b) Isten látja a tet-
teink, szavaink mögött meghúzódó 
szándékokat is. Messziről is jól látja 
már: mintha a messze távolban még 
csak egy apró pont tűnne fel a láthatá-
ron – amit mi észre sem veszünk, vagy 
annyira jelentéktelenek tartjuk, hogy 
nem foglalkozunk vele – de Ő már 
pontosan látja, mi közeledik. Isten a 
szívünk elrejtett zugaiban megszülető 
szándékokat is látja. A gondolatok, 
szavak, tettek születését, gyökerét. 
Néha nem értjük, miért nem oda ér-
keztünk, ahová elindultunk. Néha 
nem értjük, mi a bajuk másoknak 
velünk. És néha önmagunkat sem 
értjük, mit miért mondtunk, tettünk. 
Nem látjuk tisztán önmagunkat. A 
terhek alatt különösen is meglepő-
dünk magunkon, mert azzal szembe-
sülünk, hogy valójában mennyi is a mi 
erőnk vagy a szeretetünk. A fájdalmak 
és konfliktusok még inkább megmu-
tatják igazi valónkat.

Isten nemcsak ismer engem, ha-
nem érdeklem is Őt. Nemcsak úgy 
érdeklem, hogy nagyjából mi van a 
szívemben, hanem a lelkem minden 
egyes zuga is érdekli. Egész lelkemet és 
egész életemet minden egyes részleté-
vel együtt számon tartja, mert fontos 
vagyok számára. És mindarról, amit 

lát, szeretne beszélni is velem, szeretné 
felszínre hozni. Szeretne beszélni ve-
lünk szándékainkról, indulatainkról, 
félelmeinkről, nehézségeinkről, fajdal-
munkról, tévedéseinkről, bűneinkről. 
Vagyis mindarról, amin az életünk 
múlik, amin a mindennapjaink, csalá-
di életünk, kapcsolataink múlnak.

Az egyik könyvnek, ami Isten Igéjéről 
szól, az a címe, hogy „Engem olvas az 
Írás”. Mi késztette az íróját, hogy ilyen 
címet adjon neki? Elkezdte olvasni a 
Bibliát, és azt érezte, hogy miközben ő 
olvasta, vizsgálgatta, vajon mi van Isten 
Igéjében, közben mintha arról szólna 
az Ige, hogy mi van őbenne, az ő lelké-
ben, az ő életében, szívének legmélyén. 
Kálvin János a Szentírást tükörnek ne-
vezte. Jézus azt mondta a tanítványai-
nak, hogy: „megismeritek az igazságot, 
és az igazság szabadokká tesz titeket.” 
(Jn 8,32). Egyre jobban megismerni 
önmagunkat, és egyre jobban megis-
merni a Szabadítónkat, új esélyt ad az 
életre, a célba érésre, és az üdvösségre.

Egy hét alatt rengeteg hasznos, és 
elengedhetetlenül fontos dolgot kell 
véghezvinnünk, és visszük is véghez 
hűséggel. A 10.800 percből hetente 
50 percet kér magának Isten. De a vé-
gén úgyis azt látjuk majd, hogy nem 
önmagának, hanem nekünk kérte azt.

Jelényi László
református lelkész

Önismeret
A mindennapjainkat általában az tölti ki, hogy legyen étel az asztalon, 
legyen kifizetve az összes számla, legyen rendben a háztartás, a gyerekek 
jól tanuljanak. Az élethez elengedhetetlenül fontos és nemes tennivalók 
ezek. A mindennapi hajtás azonban olyan mértékben foglalja le nemcsak 
az időnket, hanem az energiánkat is, hogy a részletekre, lelkünk apró rez-
düléseire, családi életünk, kapcsolataink finom részleteire már nem jut sem 
idő, sem energia. Pedig a részleteken sok minden múlik. Sőt, a legtöbbször 
azon áll vagy bukik minden.

Népi tányér festés

Noé bárkája

Csodaszarvas-űzés

Nemezelés 
Bence Márton mesternél Cegléden

Ezzé vált a Szenderffy atya által ültetett szép zöld tuja 
sövény a gömbtemplom körül. Vonzotta a szemetelő-
ket, vonzotta az italozókat: „Csak dobjátok be az ágak 
mögé!...” Aztán másokat is vonzott és tarka és „szagos” lett 
a templom körüli világ. Legegyszerűbb lenne kivágni, ki-
irtani. Kiirtani, amikor minden tenyérnyi zöldre úgy kéne 
vigyázni a mai világban?! És akkor megszólal a telefon, 

a halásztelki polgárőrök jelentkeznek: „Baj volna-e, ha 
minden vasárnap reggel megtisztítanák a templom kör-
nyékét?” Már hogy lenne baj! És második hete híveink 
bosszúság nélkül, jó szívvel tudnak belépni a kapun. Las-
san méltó a környezet. Köszönet érte!

Kispál György 
plébános.

Római katolikus

Hittan táboR

„bűnre vezető alKalom...”
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interjú Oláh Kálmánnal 

„aKi szembejÖtt, azt lerajzoltam”
Másfél éve Oláh Kálmán, az OK 
Gép Kft. tulajdonosa elhatározta, 
hogy kedvtelésből festeni fog. A sok 
gyakorlás végül meghozta a gyümöl-
csét: nemcsak számos képet festett, 
de idén áprilisban saját kiállítással 
is büszkélkedhetett a Városi Könyv-
tárban. Kálmánnal a kezdetekről 
beszélgettünk.

 
– Milyen érzés művésszé válni?   
– Óvakodnék attól, hogy művész-

nek nevezzem magam. Én egy lelkes 
amatőr vagyok. Egy festőművésznek 
sokat kell tanulnia, gyakorolnia, hogy 
ténylegesen festőművésznek nevezhes-
se magát. 

– Hogyan döntötte el, hogy festészettel 
foglalkozzon?

– Először grafittal kezdtem el raj-
zolni. Pár éve divatba jött a jobb agy-
féltekés rajzolás, melynek segítségével 
az ember három-négy nap alatt meg-
tanulhat profin rajzolni. Felcsillant a 
szemem, és úgy határoztam, én is ki-
próbálom ezt a módszert. Elkezdtem 
kutakodni, és megtudtam, hogy sokan 
indítanak jobb agyféltekés tanfolya-
mot. A képzések viszont a hétvégékre 
estek, nekem viszont pont a hétvégé-
im voltak rendszeresen foglaltak. Meg-
tudtam azonban, hogy minden oktató 
az amerikai rajztanár, Betty Edwards 
módszerét tanítja, így megvásároltam 
a könyvét. 

– Miket tanácsolt Betty Edwards?
– A szerző leírja, hogy a rajzoláshoz 

miket kell beszerezni: rajzlap, ceruza, 
radír, és a többi. Na, én ezeket ügyesen 
beszereztem, majd minden egyes uta-
sítást végrehajtottam, ami a könyvben 
szerepelt. Vagyis olvastam, letettem a 
könyvet, rajzoltam, folytattam az ol-
vasást, és így tovább. Nagyon hamar 
sikerélményeim voltak, egyre jobb 
portrékat rajzoltam.

– Tanárra nem is volt szüksége?
– Nem. Idővel sorra lerajzoltam 

a családtagjaimat, barátaimat. Hal-
latlanul élveztem a rajzolást, „aki 
szembejött, azt lerajzoltam”. Min-
dig készítettem egy fotót az illető-
ről, majd nekiálltam papírra vetni. 
Először egy keresztet rajzoltam a 

fényképre, majd egyet halványan a 
rajzlapomra. A kereszthez viszonyí-
tottam az arc arányait. Betty Edwar-
ds felhívja a figyelmet egy nagyon 
fontos dologra: ne  azt rajzold le, 
amit gondolsz, hogy ott van, hanem 
csak azt, amit látsz!

– Tudna mondani egy konkrét példát?
– Egyszer lerajzoltam például a Ricsi 

fiamat. Minden árnyék stimmelt, szin-
te már minden pixel, de a rajz valahogy 
mégse volt az igazi. Aztán vonalzóval 
ellenőriztem az arányokat, és kiderült, 
hogy a fiam száját négy milliméterrel 
lejjebb rajzoltam meg. Kiradíroztam, 
majd újrarajzoltam a vonalat. Szinte 
egy másodperc alatt helyreállt az egész 
kép! Nicsak, itt a Ricsi! 

– Voltak még más problémák a rajzo-
lásnál?

– Hát, ha valaki kockás pulóverben 
jött hozzám, akkor rendesen kiszúrt 
velem, mert olyankor hosszan kellett 
rajzolgatnom a mintát. Persze, volt, 
hogy „csaltam”, néha egyszerűbbre 
rajzoltam meg egy-egy cifrás mintájú 
pulóvert. 

– Hogyan váltott át a festészetre?
– Már három-négy éve rajzoltam 

ceruzával portrékat, amikor megjelent 
Betty Edwards festészetről szóló köny-
ve. Először azt hittem ezzel is meg-
birkózom magamtól, de csalódnom 
kellett. Nem tudtam követni a könyv 
utasításait, elvesztettem a fonalat. Az-
tán elment a kedvem a festészettől, a 

felszerelésem a fiókba került, évekig 
hozzá se nyúltam. 

– Végül mi hozta a változást?
– Három éve a halásztelki művészek 

aktivizálták magukat, és megszületett a 
Halásztelki Művészek egyesülete. Egy-
egy este átmentem hozzájuk, néha egy 
szatyor sörrel, és barátkoztam velük, 
miközben belestem a kulisszák mögé 
is. Idővel beindult a Facebook, mely-
re néhány grafit rajzomat is feltöltöt-
tem. A képeket a klubból Óváry Géza 
és Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória 
festőművészek is látták az oldalamon, 
és kérdezték, hogy miért nem csatla-
kozom az egyesülethez. 2013-ban el-
látogattam a nyári művésztáborukba, 
ott újra kedvet kaptam a festéshez, de 
tudtam, hogy tanárra lesz szükségem. 
Így lett a mesterem Viktória.

– Hogy kezdődött?
– Az első néhány kép még Viktória 

tanácsaival és felügyeletével készült. 
Azután már – mint Géza barátom is 
mondta – a saját utamat kellett járnom. 
Az első képem egy pipacsos mező volt, 
aztán tájképek következtek, később 
már emberek is feltűntek a képeimen, 
de kedvenc témáim a lovak, a vizek, 
utóbb néhány portré is előfordult.

– Mi volt a legnehezebb a festészetben?
– Bár az alapok nagyon egyszerű-

nek tűnnek, de az apróbb technikai 
fogások már nem. Például az ecsettel 
egy vékony vonalat meghúzni, vagy 
a megfelelő színt kikeverni, a végső 
egyensúlyt megtalálni. 

– Mi lehet a nyitja a legjobbaknak?
– Olyan ez mint a maratonfutás: több 

ezer futónak közel azonos a sebessége, 
egy mégis jobb a többinél. Pedig  közte 
és a többi futó között a különbség csak 
pár század másodperc. Vagy egy másik 
példa: az egyik régi Dakar-rallin egy ha-
talmas homokvihar kerekedett, a látótá-
volság egy méter volt. Noha, elindították 
a versenyt, senki se indult el az idősjárási 
viszonytagságok miatt. Az egyik motoros 
viszont berakta egyesbe a motort, majd 
az iránytűjét figyelve lépésben elindult a 
viharban. Konok volt, és végül első lett! 
Az átlagot csak egy picit kell felülmúlni, 
és te lehetsz a legjobb! 

P. Szabó Dénes

Oláh Kálmán
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HÉTfő 
14:00-16:00 Nyugdíjas Egyesület klubnap
Márai Sándor Közművelődési Intézmény 
és Városi Könyvtár

16:10-17:10 DISCO • Malonyay Kastély

16:10-17:10 SHOW • Malonyay Kastély

17-18 Akrobatikus Rock and Roll
Hunyadi aulás tornaterem

KEdd
15:00-16:00 Balett • Malonyay Kastély

16:10-17:10 Társastánc • Malonyay Kastély

17:00-20:00 Sakk kör
Márai Sándor Közművelődési Intézmény 
és Városi Könyvtár

18:00-20:00 hatha jóga
Márai Sándor Közművelődési Intézmény 
és Városi Könyvtár

SZERdA
14:00-16:00 Kézimunka szakkör
Márai Sándor Közművelődési Intézmény 
és Városi Könyvtár

17:00-18:00 Akrobatikus Rock and Roll
Hunyadi aulás tornaterem

17:00-19:00 HIP-HOP • Malonyay Kastély

10:00 Baba-hordozó klub
Márai Sándor Közművelődési Intézmény 
és Városi Könyvtár

CSÜTöRTöK
10:00-11:00 Kisbogár készségfejlesztő
Márai Sándor Közművelődési Intézmény 
és Városi Könyvtár

14.30 MNyugdíjas Egyesület klubfoglalkozás
Márai Sándor Közművelődési Intézmény 
és Városi Könyvtár

15:00-16:00 Balett • Malonyay Kastély

16:10-17:10 Társastánc • Malonyay Kastély

16:10-17:10 SHOW • Malonyay Kastély

PÉNTEK
15:00-19:00 Színi műhely
Márai Sándor Közművelődési Intézmény 
és Városi Könyvtár

16:00-19:00 Rajzszakkör
Márai Sándor Közművelődési Intézmény 
és Városi Könyvtár

16:10-17:10 DISCO • Malonyay Kastély

17:00-22:00 Társasjáték klub
Márai Sándor Közművelődési Intézmény 
és Városi Könyvtár

SZOMBAT
9.00-13.00 1000Szín-Ház
Galéria, Rákóczi út 77.

szeptembeRi programoK

A Márai Sándor Közösségi Ház előterének falára egy óriás méretű falinaptár került,  
mely a városban tervezett egész éves programokat tartalmazza. Kultúr-pontok faliújságjain pedig ennek a naptárnak  

az aktuális havi lebontását találhatja meg az érdeklődő.

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

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

máRai SándoR KözműveLődéSi intézmény
éS váRoSi KönyvtáR

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

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



hiRDEtÉS 2015. augusztus

– 11 –

Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetés

V Á R J U K  J E L E N T K E Z É S É T !
allas@cee.hu • Halásztelek, Kisgyár utca 23.

Fröccs üzem: 12 órás folyamatos munkarend
Szerelő sorok: 2 vagy 3 műszakos munkarend

MEGBÍHATÓ 

MUNKAHELY, 

BIZTOS MEGÉLHETÉS!

OPERÁTORI munkakörbe, 

műanyag autóipari  

alkatrészek gyártására  

és összeszerelésére 

keresünk új kollégákat. 
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Képes beszámoló 

szent lászló napi rendezvény
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CO-HEGESZTŐ; CNC – GÉPKEZELŐ (Lézervágó, Élhajlító)
Feladat: Légfűtéses és vízteres kandallók gyártása, 

valamint egyéb lemez alkatrészek készítése a vevői igényeknek megfelelően.

Elvárások: Precíz, méretpontos munkavégzés; 
Fogékonyság új dolgok megtanulására; Rugalmasság; Önálló munkavégzés

Amit kínálunk: Igényes munkakörnyezet; Minőségi szerszámok, gépek; 
Versenyképes bérezés; Hosszú távú munkalehetőség; Egy műszakos munkarend; 

Azonnali kezdési lehetőség

Munkavégzés helye: Ráckeve, Páskom Ipari Park (bejárat a Hermina udvarból)

Várjuk jelentkezését a következő elérhetőségeken:
E-mail: sarimetal@sarimetal.hu; Telefon: +36 70/339 4143

A pályázó alkalmasságáról próbamunkán győződünk meg! 

További információ
www.sarimetal.hu

MUNKATÁRSAKAT KERES 
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBEN

×

Like-old az oldalunkat a Facebook-on, 
hogy megtudj még több információt! 
www.facebook.com/girlfittnes 

Vagy hívd 
a 06 30/417 4710-os 

telefonszámot!

Óratípusok:
• Body Toning•Alakformáló 
•Zsírégető•Hip-Hop•Zumba 
•Nippon Zengo•Masszázs

GIRL FITNESS
Halásztelek, Malonyai utca 46.

Csatlakozz szuper csapatunkhoz!

LéGy FITT!
××
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KEDVEZMÉNYES  
ÁGFA GYŰJTÉSI LEHETŐSÉG 

HALÁSZTELKEN!

ÉRDEKLŐDNI:
TÓTH PÉTER 

Telefon: 
06 20/984 6152

H I R D E S S E N
a HALÁSZTELKI 
HÍRMONDÓban

személyesen, ügyfélszolgálati időben  
a polgármesteri titkárságon 

Telefonon: 06 24/517 271 
E-mail: hirmondo@halasztelek.hu

MEGOLDÁS 
SZIGET SZERVÍZ 
ÉS ALKATRÉSZ BOLT

Lakásán: 
mosógép, bojler, tűzhely, hűtő stb.

Üzletünkben: 
mikró, porszívó stb. javítása

Alkatrészcserénél 1 év garancia!

Szigetszentmiklós,
Tököli u. 33. Bajcsy Zs. sarok

H-P: 8-17, SZ: 9-12 
Telefon: 06 24/441 725,

06 30/950 1717
JAVÍTÁSNÁL A KISZÁLLÍTÁS INGYENES!

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

Hosszú felkészülés után 2015. júli-
us 10-én indult útnak a DancEarth 
TSE Akrobatikus rock and roll, va-
lamint Boogie-Woogie csapatunk. A 
célállomás Rimini (Italy) volt, ahol a 
felnőtt lányformációs és boogie-woo-
gie Világkupát rendezték meg. A fél-
év utolsó versenyén a New Collection 
csapatunk, valamint Schmidt Gábor 
és Schmidt–Vachtler Erzsébet, Cse-
rép János és Virág Éva képviselte az 
egyesületünket. A felnőtt formációnk 

19 csapattal együtt szállt versenybe a 
Világkupa győzelemért. Egy igazán jó 
első kör után egyenes ágon jutottak a 
középdöntőbe az 5. helyen, a csapat 
régóta nem büszkélkedhetett ilyen 
jó eredménnyel. A középdöntőben 
egy még jobb szereplés után a 3. he-
lyen kvalifikálták magukat a döntőbe, 
ahol már egy hosszú koreográfiát kel-
lett táncolniuk. A kimerítő nap végén 
következett a várva várt döntő, ahol 

csapatunk minden erejét összeszedve 
éppen hogy lecsúszva a dobogóról a 4. 
helyig táncolta magát. Nagyon büsz-
kék vagyunk rájuk! A lányformációs 
rock and roll verseny mellett ugyan-
azon a napon a Boogie-Woogie Main 
Class kategória is megrendezésre ke-
rült, ahol 52 induló képviseltette ma-
gát. Egyesületünk két párosa vett részt 
a versenyen. Mindannyian jól szerepel-
tek, végül János és Éva a 38., Gábor és 
Liz pedig a 30. helyen zárta a versenyt. 

Nekik is szívből gratulálunk! Nagyon 
büszkék vagyunk az eredményekre! 
Köszönjük az edzőknek, a szülőknek 
a támogatást! Jó pihenést kívánunk 
mindenkinek még a nyár hátralévő ré-
szére, szeptemberben pedig újult erő-
vel várunk minden mozogni vágyót az 
edzéseinkre Halásztelken, a Hunyadi 
Mátyás Általános Iskolába!

Nemes Bettina

danCeartH tse

Halásztelki Futball Club 
játékos toborzó felhívása

A toborzó 2015. szeptember 12.-én 
9:00-12:00-ig a sportcentrumban

2003–2006-os születésű gyerekek számára

×



További információ 06 20/932 2394•E-mail: kozmuvelodes@halasztelek.hu


