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Szentgyörgyi József polgármester el-
sőként a két testületi ülés közötti 

legfontosabb eseményekről adott tá-
jékoztatást.  Beszámolt arról, hogy el-
múlt időszak nagyobb esőzései a város 
több részén kritikus helyzetet hoztak 
létre. Részletesen ismertette a megtett 
intézkedéseket, ismét felhívta a figyel-
met a vízelvezetőárkok fontosságára. 

Az elkövetkező időszak feladatai kö-
zött elmondta, hogy a Hunyadi Má-
tyás Általános Iskola belső udvarában 
a tanév befejezése után elkezdődött a 
felújítás. A II. Rákóczi Ferenc út Óvo-
da utcai kereszteződésénél, a cukrászda 
előtti parkoló építése engedélyezésre 
vár. 

A Polgármesteri Hivatal épülete és 
környezete folyamatosan megújul. Az 
irattár kiköltözött a régi omladozó épü-
letből, és felköltözött a Hivatali épület 
tetőterébe, a garázs, és az irattár épü-
letének elbontása után a felszabaduló 
területen dolgozói parkoló lesz, köny-
nyítve a Posta köz parkolási gondjait.

A város szelektív hulladékgyűjtői 
a folyamatos takarítás ellenére nagy 
mértékben szennyezettek, ezért  a 
műanyag és a papír gyűjtőket meg-
szüntetik és csak a színesüveg gyűjtő 
marad meg a családi házas részen. Az 
ARIES a házaktól nylonzsákokban 
szállítja el a papírt és a műanyagot. 

Ezután az elfogadott napirend sze-
rint folytatódott a testületi ülés. El-
sőként a település tisztaságáról és a 
települési szilárd hulladékkal kap-
csolatos közszolgáltatás szabályairól 
szóló 6/2015.(II.26.) önkormányzati 
rendeletet és az ARIES Nonprofit Kft-
vel megkötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés módosítását 
tárgyalták meg a képviselők.

A hulladékgazdálkodásról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény előírása 
alapján 2016. április 1-jétől a Nem-
zeti Hulladékgazdálkodási Vagyonke-
zelő és Koordináló szerv hatásköre a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

számlák kibocsátása, a díjak beszedé-
se, valamint az április 1-je után ke-
letkezett kintlévőség kezelése. Ezért a 
települési önkormányzatoknak 2016. 
június 30-ig módosítaniuk kell a köz-
szolgáltatási szerződéseiket. 

A második napirendben a 18/2016.
(VI.23.) önkormányzati rendelettel 
módosította a Képviselő-testület a 
pénzbeli és természetben nyújtható 
szociális és gyermekvédelmi, valamint 
a személyes gondoskodást nyújtó ellá-
tásokról szóló 5/2015.(II.12.) önkor-
mányzati rendeletet. 

A következő napirend is rendeletal-
kotás volt. Az egyes önkormányzati 
rendeleteknek hatályba lépésüktől el-
telt időszakban megjelent magasabb 
szintű jogszabályokkal történő ösz-
szehangolásával kapcsolatban három 
önkormányzati rendeletet módosítot-
tak a képviselők. A háziorvosi körze-
tek megállapításáról szóló 19/2016.
(VI.23.) önkormányzati rendeletet, az 
egyes anyakönyvi események engedé-
lyezésének szabályairól, és az esemé-
nyekhez kapcsolódó többletszolgálta-
tásért fizetendő díjak mértékéről szóló, 
valamint a településrészek és közterü-
letek elnevezéséről, továbbá az ingat-
lanok házszámozásának szabályairól 
szóló 8/2015.(III.26.) önkormányzati 
rendeletet. 

Majd a Halásztelki Humánszolgál-
tató Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és Szakmai Programját  
módosították a képviselők az idősek 
nappali klubja működésére tekintettel.

A következő, ötödik napirend Ha-
lásztelek 2015-2030 évre vonatkozó, 
Hosszútávú Településfejlesztési Kon-
cepciójának tárgyalása volt, a telepü-
lésrendezési terv módosítása részeként.

A további tervezés az elfogadott 
koncepció alapján történik. 

A Képviselő-testület az érintett in-
gatlantulajdonosok kérelmére döntött 
a Mandulafa u. 4. 011/12 hrsz. alatti, 
és a Tél utca 029/7 hrsz-ú külterületi 

ingatlanok belterületbe vonásáról va-
lamint Kálmán utca 11. 3500 hrsz-ú 
és a Kálmán utca 13. 3501 hrsz. alatti 
ingatlanok, továbbá a Kálmán utca 9. 
3502 hrsz. alatti ingatlanok HÉSZ és 
HSZT szerinti, övezeti besorolásának 
megváltoztatásáról, és a kérelmekhez 
kapcsolódó településrendezési szerző-
dések jóváhagyásáról.

Elfogadta a Képviselő-testület a te-
lekalakítással létrejött Akácos utca, 
3600/1 hrsz. alatti „kivett magánút” 
telkének önkormányzati tulajdonba 
adására vonatkozó felajánlást, és  fel-
kérte a polgármestert az ajándékozási 
szerződés elkészíttetésére, aláírására. 

Döntés született a sportpálya fejlesz-
téshez szükséges további területrész 
vásárlásáról, valamint 21 851 m2 terü-
letű külterületi szántó megvásárlásáról  
bruttó 2 185 100 forintért.  

Az egyebek napirendben jóváhagyta a 
Képviselő-testület a Közép-Duna-völ-
gyi Vízügyi Igazgatóság és Halásztelek 
Város önkormányzata között létrejövő 
bérleti szerződést. Szentgyörgyi József 
polgármester elmondta, hogy a gát te-
rületének bérlésétől azt várja, hogy a 
gát területe nem lesz elhanyagolt. 

Elfogadta a Képviselő-testület az 
Önkormányzat és a Batthyány Káz-
mér Gimnázium Diáksport Egyesület 
között a sportszervezet által végrehaj-
tott sportcélú ingatlanfejlesztés tárgyá-
ban kötendő megállapodást.

Szentgyörgyi József elmondta, hogy a 
tervezett sportcsarnok beruházás TAO 
támogatás megszerzése érdekében ké-
szült a szerződés. A Kosárlabda Szövet-
ségtől még nem érkezett meg a támogató 
döntés. Az építési engedély érvényessé-
ge lejárt, 2007-től jelentős mértékben 
módosultak a külső hőszigetelésre vo-
natkozó építési szabályok, a biztonsági 
előírások, az építési tervdokumentáció 
aktualizálása megkezdődött. 

Döntött a Képviselő-testület  Posta 
köz 5/A. hrsz.: 925/1 alatt működő 
húsbolt bérbe- adásáról, és pályázat 
benyújtásáról az önkormányzati kony-
ha fejlesztéshez.

Baloghné dr. Nagy Edit, 
címzetes főjegyző

Ülésezett a képviselő-testÜlet
A nyári szünet előtti utolsó rendes ülését a Képviselő-testület 2016. június 
22-én tartotta a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyv-
tár Liszt Ferenc Hangversenytermében.
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Áprilisban már olvashattak terve-
inkről, az elvégzett, és az előttünk 

álló feladatokról. Most szeretnék be-
számolni arról ami megvalósult.

Az önkormányzat költségvetési gaz-
dálkodása a családi gazdálkodáshoz ha-
sonlít, csak nagyobb tervezést igényel. 
Télen egyeztetjük, mire lenne szükség, 
mit szeretnénk, tavasszal előkészítjük, 
nyáron megvalósítjuk és izgulunk, 
hogy ősszel ki tudjuk fizetni a számlá-
kat a szeptemberi adóbefizetésekből.

Költségvetésünk 1 160 millió forint, 
ebből körülbelül 1 000 millió a mű-
ködtetés, amelyből működik a hivatal, 
az óvoda, a szociális és egészségügyi in-
tézmények, a közművelődés, a bölcső-
de és a városüzemeltetés. Ha jól gaz-
dálkodunk, ebben az évben körülbelül 
160 millió forintból fejleszthetünk. 

A nyár az útépítésekkel kezdődött, 
az Ilona utca építése, a Mária utca és 
a Diófasor utca felújítása elkészült, 
folyamatosan kátyúztuk az utcákat, 
igyekeztünk minden úthibát gyorsan 
kijavítani.

Befejeződött a Somogyi Béla utca 
és a Bethlen Gábor utca sarkán a Hu-
mánszolgáltató Központ intézmény 
épületének felújítása, amelyben au-
gusztustól már üzemel a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat, valamint itt 
kap helyet az idősek nappali foglalkoz-
tatója is. Az ünnepélyes átadást Idősek 
Napjára szervezzük. 

Nyílászárókat cseréltünk az Egész-
ségházon, reméljük, ezzel csökkeni fog 
az üzemeltetési költség.

Szeptember elsejére elkészül a Hu-
nyadi iskola belső udvarának felújítá-
sa. Új térkő burkolattal és zöldfelüle-
tekkel igényes belső udvar alakul ki. 
Közben elkészültek a teremfestések és 
egy újabb foglalkoztató kialakítása.

Az óvodákban a tisztasági festések 
mellett sor került a fűtésrendszer fel-
újítására, a kazán cseréjére.

Befejeződött a hivatal felújítása, új 
irattár kialakítása a tetőtérben. A bel-
ső parkolók kialakítása után több hely 
marad az utcán a postára érkező lako-
soknak.

A Közösségi Ház előtt kicseréltük a 
balesetveszélyes burkolatot és felújít-
juk a homlokzatot.

Az önkormányzat átveszi a gát fű-
nyírását és ősszel egy faültetési prog-
ramot szeretnénk elindítani, hogy 
növeljük a városban a zöldfelületek 
mennyiségét.

Az engedélyek csúszása miatt nem 
indult el a járda és a parkolók kiala-
kítása a II. Rákóczi Ferenc úton az 
Óvoda utca és a Kisgyár utca között, 
remélem ez ősszel még megvalósul. 

Szentgyörgyi József 
polgármester

tisztelt lakosok! kedves Halásztelkiek!
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közszolgálati díj
Kiemelkedő közszolgálati munkája elismeréseként 
2016. évben Sirokiné Szebeni Katalint a Polgármesteri 
Hivatal köztisztviselőjét részesítette Közszolgálati Díj-
ban a Város Képviselő-testülete.
A Közszolgálati Díjat Szentgyörgyi József polgármester 
adta át a díjazottnak ünnepélyes keretek között a Köz-
tisztviselői Nap alkalmából.

Sirokiné Szebeni Ka-
talin negyven éve állt 
munkába. A Polgármes-
teri Hivatal a második 
munkahelye, ahol más-
fél évtizede dolgozik 
humánpolitikai mun-
katársként. Munkáját 
lelkiismeretesen, nagy 
odaadással, magas szak-
mai szinvonalon végzi.
A kitüntetéshez ezúton 
is szívből gratulálunk.

Baloghné dr. Nagy Edit

A katasztrófavédelem kéménysep-
rő-ipari szervezete állományába 

tartozó kéményseprők nem kérnek és 
nem is vesznek át készpénzt az ügyfél-
től. A megrendelésre végzett munkák 
díját kizárólag számviteli bizonylat 
ellenében, átutalással lehet rendezni. 
A katasztrófavédelem kéményseprőjét 
egyértelműen azonosítja munkaruhája 
és szolgálati igazolványa. Az állampol-
gárokat arra kérjük, hogy a katasztrófa-
védelem kéményseprő munkatársától 
kérjék el igazolványát és ellenőrizzék 
személyazonosságát. 

Július elsején Pest megye területén is 
a katasztrófavédelem kéményseprő-ipa-
ri szerve vette át a kéményseprési fel-
adatokat, és július 18-a óta megkezdték 
a kötelező sormunkák elvégzését. 

A közelmúltban a központi ügyfél-
szolgálatra olyan bejelentés érkezett, 
hogy valaki vagy valakik, visszaélve az 
emberek jóhiszeműségével, magukat 
a katasztrófavédelem kéményseprő-
inek kiadva pénzt kérnek a munka 
elvégzése ellenértékeként, ezzel meg-
károsítva a kéménytulajdonost. A 
katasztrófavédelem felhívja a lakos-
ság figyelmét arra, hogy az alkalma-
zásában tevékenykedő kéményseprők 

nem kérnek és nem vesznek át kész-
pénzt az ügyféltől, erre nincs jogo-
sultságuk.

Az új szabályozással életbe lépett 
új típusú kéményseprés legfontosabb 
újdonsága, hogy a sormunka – azaz 
a külön megrendelés nélkül, előzetes 
értesítést követően, rendszeres időkö-
zönként elvégzett kéményellenőrzés 
és – tisztítás, valamint a négyévente 
elvégzendő műszaki felülvizsgálat – 
ingyenes azon magántulajdonban lévő 
ingatlanhoz kapcsolódó kémények 
esetében, amely ingatlanban nincs be-
jelentett vállalkozás, egyéni vállalkozó, 
civil szervezet, és a kéményseprő-ipari 
szerv által felajánlott első két időpont 
valamelyikében sikerül elvégezni az 
ellenőrzést. A megrendelésre elvégzett 
feladatok ellenértékét pedig kizárólag 
számviteli bizonylat ellenében, vagy 

sárga csekken, átutalással lehet megfi-
zetni.

A katasztrófavédelem állományába 
tartozó kéményseprőt egyértelműen 
azonosítja munkaruhája és a szolgá-
lati igazolványa. Fontos, hogy az ál-
lampolgárok kérjék el a hozzájuk ér-
kező szakembertől az igazolványt és 
ellenőrizzék személyazonosságát. A 
kéményseprők feladatuk végeztével a 
munkavégzésüket igazoló tanúsítvány 
kivonati példánya részeként számviteli 
bizonylatot és az ügyfél kérésére sárga 
csekket nyújtanak át. Semmilyen más 
fizetési módra nincs lehetőség.

A BM OKF, Gazdasági Ellátó Köz-
pont, Kéményseprő-ipari Igazgatóhe-
lyettesi Szervezet Pest Megyei Ügyfél-
szolgálatának elérhetősége:
Cím: 2045 Törökbálint, Raktárvárosi 

út 1. (Törökbálint, Depó Tűzoltó Örs 
udvara)

Telefon: 1818 (9,1-es menüpont)
E-mail: kémnysepro.pest@katved.gov.hu
Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő: 8:00–20:00
Kedd: 8:00–14:00
Szerda: 8:00–14:00
Csütörtök: 8:00–14:00
Péntek: 8:00–14:00

soHa ne adjon készpénzt a kéményseprőnek! 

tájékoztató

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Halásztelki 
Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálata 2016. július 01-jétől új telephelyre költözött. 
Új irodánkban a Bethlen Gábor utca 49. szám alatt ta-
lálható „sárga” családi ház tetőterében, közel 200 nm-en 
várjuk szeretettel ügyfeleinket. Az épület akadálymen-
tes, család és gyermekbarát várótér; gyermekek számára 
játszósarok és közösségi foglalkozásokra alkalmas tér is 
kialakításra került, ügyfeleink kényelmét szolgálva. Főbb 
szolgáltatásaink: házi segítségnyújtás, szociális étkezte-
tés, tanácsadás, információ nyújtás, hivatalos ügyek in-
tézése, szabadidős- és prevenciós programok szervezése, 
pszichológiai tanácsadás. Email címünk és telefonos el-
érhetőségeink változatlanok maradtak; nyitva tartásunk 
továbbiakban is igazodik a Polgármesteri Hivatal nyitva 
tartásához.

Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult

www.observer.hu
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2016. július 3-6. között rendezték Ta-
tán a Magyar Református Középisko-
lák XXI. Találkozóját. A rendezvényen 
38 Kárpát-medencei református gim-
názium és szakközépiskola társaságá-
ban a Bocskai István Református Ok-
tatási Központ is részt vett. Iskolánkat 
Kálmán Anasztázia 9.a osztályos és 
Bauer Bence 11.b osztályos tanuló, va-
lamint Kállai Attila igazgatóhelyettes 
és Papp Kornél főigazgató képviselte.

A Találkozó megnyitóján Igét hir-
detett Steinbach József a Dunántúli 
Református Egyházkerület püspöke. 
A középiskolákat köszöntötte Novák 
Katalin család- és ifjúságpolitikáért 
felelős államtitkár, Bencsik János or-
szággyűlési képviselő és Michl József 
Tata város polgármestere.

Az 1990-ben újjászerveződő refor-
mátus oktatási intézményrendszerben 
a középiskolák első találkozóját ép-
pen 20 esztendővel ezelőtt szervezték 
Kecskeméten a Magyar Reformátu-
sok Világtalálkozójának részeként. 
1997-ben a békési Szegedi Kis István 
Református Gimnázium kezdeménye-
zésére folytatódott a nyári találkozók 

szervezése, melyet a Kárpát-medence 
nyolc református egyházkerületében 
rotációs rendszerben szerveznek az in-
tézmények.

dr. Papp Kornél
főigazgató

magyar református középiskolák 
XXi. találkozója

Angol korrepetálás,  

nyelvvizsgára való felkészítés angol 

nyelvtanártól.  

Telefon: 06 30/710 6980 x

Antialkoholista csapat 
szobafestést, mázolást, tapétázást, csempézést,  

gipszkartonozást, szőnyegpadlózást, víz-, villanyszerelést,  
nagytakarítást, parketázást, favágást, ács-, alpinista, 

kőművesmunkát vállal.
Telefon: 06 20/998 2369 ×

hirdetés

Iskola előkészítő tábor  
a leendő  

Hunyadisoknak 

Augusztus 1. és 2. hetében isko-
la-előkészítő tábort tartottak a 
Hunyadi Mátyás Általános Isko-
la tanító nénijei, Tóth Adrienn és 
Kecskésné Szőts Anna Mária. 

A tábor célja az volt, hogy azokat a 
képességek erősödjenek, amelyek az 
első osztályba való zökkenőmentes 
lépéshez szükségesek, mint például 
emlékezet, figyelem, feladattudat, 
oldaliság, irányok… 

Mindennapos tevékenységeik közé 
mozgásfejlesztést, kreatív kézmű-
veskedést, fejlesztő játékokat is 
beépítettek. Ezen kívül még sok 
izgalmas program várta a táborozó 
gyerekeket. 

Tóth Adrienn
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Képes beszámoló 

szent lászló napi rendezvény
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Amikor elkezdődött a nyár, előkerültek a napszemüvegek, 
amelyből mindféle létezik. Egy üzletben egyszer volt 

szerencsém kíváncsiságból kipróbálni egy rózsaszín lencséjű 
napszemüveget, nagyon különös dolog azon keresztül nézni 
a világot. De felpróbáltam kéket is, zöldet is, azok is egy tel-
jesen más világot tártak szemem elé. És feltettem egy olyan 
sötét lencséjű napszemüveget is, hogy még a tűző nap mellett 
is alig láttam valamit. Nem mindegy milyen szűrőn keresz-
tül látjuk a világot. És nem mindegy milyen „lelki napszem-
üvegen” keresztül látjuk az életünket vagy a másik embert. 
Sokszor megtörténik, hogy ugyanazt látja két ember, és az 
egyik reménykedik, a másik aggódik, az egyik örül, a másik 
bosszankodik, az egyik fellelkesül, a másik csak legyint egyet.

Gyermekkoromban egyik osztálytársam panaszkodott: „na-
gyon haragszom X. Y.-ra, mert belerúgtam, és majdnem eltört 
a lábujjam”. Ő úgy érezte, haragudni van oka, más úgy lát-
ta, hogy bocsánatot kellene kérnie. A látásunkat befolyásol-
ja nemcsak a harag, hanem az életszemlélet is. Másképp lát 
az, aki csak azt számolgatja, hogy mennyi minden jár neki, 
és mi mindent nem kapott meg, és másképp lát az, aki azt is 
számolgatja, hogy mennyi mindent megkapott és mi mindent 
köszönhet másoknak.

A mélységeket is másképp élheti meg az, akinek van re-
ménysége és az, akinek nincs. Egyik bibliai történetben azt a 
várost, ahol Elizeus próféta és a tanítványa lakott, körbevette 

az ellenség. A tanítvány mikor ezt meglátta, teljesen kétség-
beesett, kilátástalannak látta a helyzetüket. Elizeus azonban 
megszólalt: „ne félj!” „Ne félj, mert többen vannak velünk, 
mint ővelük.” A tanítvány retteg, Elizeusban békesség van. 
Mert Elizeus már látta azt, amit a tanítvány ekkor még nem. 
Aki ismeri Isten ígéreteit, amit gyermekeinek tett, másfajta 
reménységgel fogja megélni életének mélységeit is.

Az önzés, a harag, a borúlátás képes elhomályosítani látá-
sunkat, ezért kívánom mindnyájunknak, hogy Isten szere-
tetével, igazságosságával és reménységével lássuk életünket 
és egymást is.

Végül, államalapításunk ünnepéhez közeledve hadd kí-
vánjam mindannyiunk számára azt is, hogy tudjuk hazán-
kat is a szeretet szemüvegén keresztül nézni, mert akkor 
látjuk meg értékeit, kincseit, és akkor tudnunk neki örülni 
is. Ez persze nem könnyű olyankor, amikor Magyarorszá-
got lépten-nyomon más országokkal hasonlítják össze. De 
ez az összehasonlítás nem egészen fair. Mert hazánkat, amit 
a középkor óta gyarmatként szipolyoztak ki mások, olyan 
vezető jóléti országokkal hasonlítanak össze, amik másokat 
gyarmatosítottak és szipolyoztak évtizedeken, évszázadokon 
keresztül. Kívánom, hogy ilyen hasonlítgatások nélkül lás-
suk meg hazánk értékeit, becsüljük meg, érezzük magunké-
nak, küzdjünk érte, legyünk rá büszkék és szeressük igazán.

Jelényi László; református lelkész

„lelki szemÜvegek”

hirdetés

Halásztelki Hírmondó
Van helye!
Közéleti lapunk színesben, A/4-es méretben, 16 oldalon, havonta jelenik meg. 
Ingyenesen terjesztjük a város minden háztartásába, 3 500 példányban. 

▌Számoljon a Hímondóval, mert:
 ezt a lapot szívesen olvassák a Halásztelkiek, ezt a lapot olvassák a 
legtöbben Halásztelken, hirdetései egy hónapig maradnak forgalomban,
 olcsóbban reklámozhat, mint az országos, illetve regionális kiadványok-
ban, a legtöbb halásztelki a Hírmondóból tájékozódik a helyi eseményekről

a római katolikus Hittantábor
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Végre elérkezett a várva-várt nyár, 
tele utazásokkal, kalandokkal! 

Biztos alig várod, hogy útnak indul-
hass kipihenni az egész éves fáradal-
makat. Semmi másra nem lesz gon-
dod, mint nagyokat sétálni esténként, 
napközben pedig sütkérezni a meden-
ceparton, és élvezni a különböző fino-
mabbnál-finomabb ételeket. Na igen, 
de akkor mi lesz a fogyókúrával?

Ha elmész nyaralni, azért megfor-
dul a fejedben hogyan fogod tartani a 
diétádat. Hiszen az egész napos terülj, 
terülj asztalkám, finom illatok sok 
mindenkit eltántoríthat céljaitól. De 
ne aggódj, különösebb lemondások 
nélkül is tarthatod a súlyodat. Elég 
csak néhány apróságra figyelned, és 
tuti, hogy nem fogsz hazaérve minden 
tükröt letakarni a lakásodban.

Reggelizz bőségesen
Nem véletlenül a reggeli legfonto-

sabb étkezésünk. Testünk az éjszakai 
regenerálódás után csak úgy szomjazik 
a tápanyagokra, vitaminokra, nyomele-
mekre. Egyfajta benzinként is mű-
ködik, hiszen jól fel kell tankolnunk, 
hogy el tudjuk indítani a napot. Jó hír, 
hogy nem is kell visszafognod magad 
ilyenkor, már ami az evést illeti. Sonka, 
tojás, felvágottak, zöldségek, gyümöl-
csök – ezek azok, amik gyakorlatilag 
minden mennyiségben jöhetnek.

Nyugodtan nassolj
Azt gondolnád, muszáj most is meg-

állnod, hogy mindenféle finomságot 
nassolj, de ez sem igaz. Máskülön-

ben miért mentél volna nyaralni? Ha 
nagyon megennél valamit, ami igazi 
kalóriabomba, akkor azt csak mér-
tékletesen! De szerencsére a bőséges 
kínálat között egészen biztosan találsz 
olyanokat, amik igazán ínycsiklandóak, 
mégsem tartalmaznak annyi kalóriát. A 
melegben úgyis a lédús és hideg dolgo-
kat fogod kívánni, ezért egyél sok friss 
gyümölcsöt, zsírszegény joghurtot, de 
ilyenkor még a paleo, cukormentes sü-
tik, fagyik is megengedettek.

Ne hagyj ki étkezéseket
Eldöntötted, hogy egész nap mást 

sem csinálsz, csak napozol és fürdőzöl? 
Szuper program! De ha a főétkezések 
között nem eszel valamit, könnyen 
a farkaséhség csapdájába eshetsz, és 
minden létező fogást befalsz az ebéd- 

vagy vacsoraasztalnál. Tízóraira és 
uzsonnára jöhetnek az előbb említett 
finomságok. Így a stabil vércukorszint 
miatt elkerülheted a habzsolást.

Kérdezz rá az alapanyagokra
Ma már kevés olyan vendéglátó-

hely létezik, ahol nem figyelnek oda 
az egyéni igényekre. A diétás ételek 
szinte mindenhol szerepelnek már az 
étlapon, de amiben bizonytalan vagy, 
inkább kérdezd meg. Ha például 
megkívántál egy olaszos tésztát, vagy 
éppen egy tejszínes-szószos csirkét, és 
azt szénhidrát-csökkentett tésztából és 
zsírszegény tejszínből készítik habarás 
nélkül, azt is bátran fogyaszthatod.

Zsigmond Regina

nyáron is étkezz okosan!

2016. szeptember 8. 
14:00–18:30 között 

Véradásra várjuk minden 
kedves új és régi véradónkat.

Helye: 
Márai Sándor Közösségi Ház  
(Halásztelek, Szent László tér)

Kérjük, mindenki hozza magával  
a személyi igazolványát,  

lakcím- és TAJ kártyáját.

MEGOLDÁS 

SZIGET SZERVÍZ 
ÉS ALKATRÉSZ BOLT

Lakásán: 
mosógép, bojler, tűzhely, hűtő stb.

Üzletünkben: 
mikró, porszívó stb. javítása

Alkatrészcserénél 1 év garancia!
Szigetszentmiklós,

Tököli u. 33. Bajcsy Zs. sarok
H-P: 8:00-17:00. 

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

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

SZIGET 
ZÁRSZERVÍZ

Minden típusú zár javítása,  
cseréje olcsón, szakszerűen, garanciával!

 
Telefon: 06 70/701 7843

JAVÍTÁS VAGY CSERE ESTÉN A KISZÁLLÁS INGYENES!

www.szigetzarszerviz.hu ×

hirdetés
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– Hogyan kerültél kapcsolatba a színház világával?
– Én soha nem akartam színész lenni. Én táncművész 

akartam lenni. Hat éves koromban nagyon beleszerettem a 
néptáncba, és a KISZ Központi Művészegyüttesben kezd-
tem el tanulni. A felvételin három ütemet vissza tudtam 
tapsolni, valamint zenére szaladgálni, amit a tanárok jónak 
tartottak. Megszerettem a táncot. A kedvencem az autenti-
kus néptánc lett. A világot is beutaztam, turnéztunk min-
denhol. Tinédzserként még Japánban is felléptem. Csak 
egy probléma volt…

– … mi volt az?
– A tanáraim rám szóltak: – Ákos nagyon jól táncolsz, 

csak mindig beszélsz a színpadon!

– Tánc közben?
– Igen. Ráadásul én az első sorban táncoltam. A tanára-

im így azt ajánlották, hogy próbáljam meg a Színművészeti 
Főiskolát. Meg is próbáltam. Vittem magammal egy papírt, 
arról hogy öt öve táncolok, így az első rostára be se kellett 
mennem. Úgy terveztem, hogy egy év musical szakot vég-
zek, aztán a próza szakon tanulok tovább. A második rostán 
viszont énekelni kellett, és én megbuktam, mivel soha nem 
tanultam énekelni. De ez nem szegte kedvemet. Jelentkez-
tem a Harlekin Gyerekszínházba, aztán rengeteg filmben 
szerepeltem, még egy Makk Károly-alkotásban is. 

– Mióta foglalkozol gyerekekkel?
– Közel húsz éve. Miután a Harlekin Gyerekszínházat 

otthagytam, különböző helyeken léptem színpadra. Úgy-
mint Egerben, Szombathelyen vagy Pesten. Ekkor kezdtem 
el azon gondolkodni, hogy tanítani szeretnék. Több kolléga 
mondta nekem, hogy jó színészmester válna belőlem. Én 
azt mondom: amit a színész szakmáról meg lehet tanulni, 
az mind megtanulható a gyerekszínházban. Egy gyerek 

ugyanis őszinte. Ha nem érdekli az, amit a színész csinál a 
színpadon, akkor elkezd beszélni. Márpedig ha ötszáz gye-
rek elkezd beszélni, az nem éppen kellemes.

– Mi a megoldás?
– Ilyen esetekben a rossz színész megpróbál ötszáz gye-

reket túlkiabálni. A jó színész viszont egy picit csöndben 
marad. A gyerekek ezt észreveszik, mondják is egymásnak: 
„Maradjál már!”, „Csend legyen!”.

– És hogyan lehet a gyerekeket színészetre tanítani?
– Egy gyerek olyan, mint egy szivacs. Képes bármilyen 

tudást magába szívni. Váltig állítom, hogy a színészszakma 
harminc százaléka elmélet: hogyan fordulunk a színpadon, 
mikor kell hatásszünetet tartani, milyen mozdulattal, hang-
hordozással mit lehet elérni a színpadon. A maradék hetven 
százalék a gyakorlat. A lényeg, hogy a gyerek minél többet 
legyen a színpadon, különösen a nézők előtt, élesben. Így 
szerzi a legtöbb tapasztalatot a szakmáról.  

– Hogy érzed, mi a feladatod?
– Nekem nem az a feladatom, hogy pici színészeket ne-

veljek. A feladatom az, hogy ezeknek a fiataloknak az ener-
giáját összefogjam, és remek előadásokat hozzunk létre. 
Továbbá adjak nekik egy nagyon erős alapot. Ha a későbbi-
ekben ezen a pályán akarnak elhelyezkedni, akkor csak elő-
nyük lesz belőle. Fontos, hogy időben érkezzenek, tiszteljék 
a másikat és nem üljenek a rendező elé. Fontos az etika. 
De a leglényegesebb: a próbákon nem az otthoni dolgokkal 
legyenek elfoglalva, hanem csakis a színházra koncentrál-
janak. 

– Mikor vagy elégedett?
– Én már annak nagyon örülök, ha valamelyik gyerek 

azt mondja, hogy Csizmadia Ákosnak köszönheti a színház 
szeretetét. Ha nyitottá válik az irodalomra, a művészetre. 
Nekem az a célom, hogy nekik jó legyen. Én csak egy esz-
köz vagyok. A végeredményt maguknak köszönhetik. 

– A halásztelki gyerekszínházadból immár felnőttszínházzá 
vált. Mit jelent ez?

– Ez egy új kezdeményezés a halásztelki lakosoknak. 
Nemcsak ifjúsági darabokat szeretnék játszani, úgymint A 
Pál utcai fiúkat vagy A repülő osztályt, hanem felnőtt dara-
bokat is. Elsősorban a szórakoztatni szeretnénk a közönsé-
get. A repertoárban lesz vígjáték és dráma is. A célunk egye-
lőre az, hogy az emberek szembesüljenek vele: a Márai Színi 
Műhely mellett létezik egy Márai Sándor Színház is. A kez-
deményezésem nem fog süket fülekre találni. Szerintem egy 
előadásra háromszáz embert nem ördöngösség összeszedni. 

– Mi a garancia?
– Már négy éve tanítok Halásztelken, és számos előadá-

sunk volt. A nevem egy bizonyos színvonalat képvisel. 
– A felnőttszínház első előadása Szép Ernő Május című da-

rabja volt. Milyen volt a visszhang?
– Csak pozitív, hál’ Istennek. Én úgy érzem, ez egy na-

gyon színvonalas előadás volt. Minden klappolt. Mind 
a gyerekszínészek, mind a felnőtt kollégák és a technikai

a cikk a köv. oldalon folyt.

gyerekszínHáz felnőtteknek
Már négy éve tanítja a halásztelki gyerekeket és fiatalo-
kat Csizmadia Ákos. A 37 éves színészmester a gyerekek-
ből a legjobb formájukat akarja kihozni. Eddigi, gye-
rekdarabokat játszó színháza immár felnőtt darabokat 
is előad. Májusban stílszerűen Szép Ernő Május című 
darabját mutatták be. 
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stáb jól együttműködött. Persze, raj-
tam is sok múlt, mivel azonkívül, hogy 
én rendeztem az előadást, én játszot-
tam a főszerepet is. 

– A próbákon a gyerekekkel szigorúbb 
voltál, mint korábban?

– Igen, hiszen a Május egy dráma. 
A három főszereplő egy fiú, egy lány 
és egy öngyilkos férfi. Aztán még van 
nyolc-tíz szereplő, akik a darab korá-
nak megfelelő szerepet játszik: cipősu-
vickoló, újságárus, ruhaárus, lufiárus. 
De a gyerekek jól ráéreztek a szere-
pükre. Azt szoktam mondani, hogy 
minden egyes karakter szövegében van 
egy mondat, ami jól jellemzi az adott 
figurát. Egy mondat, melyre az egész 
figurát fel lehet építeni. És a gyerekek 
jól megérezték ezeket a mondatokat. 

– Halásztelek lakosai mire számíthat-
nak ősszel?

– Legközelebb egy fokkal vidámabb 
darabot adunk elő. A közönséget most 
már nagyon jól meg tudjuk sirattat-
ni. Molnár Ferenctől szeretnék még 
előadni a Liliomot, persze nem az egé-
szet, de a Májussal együtt a közönség 
így egy este két darabot is látni fog.

– Örülnél annak, ha valamelyik ta-
nítványodból befutott színész válna?

– Én már most boldog vagyok. Ha 
semelyikük se lesz vezető színész, az 
egyáltalán nem baj. A lényeg, hogy 
már azalatt az idő alatt, amíg itt ta-
nultak, olyan dolgot értek el, és olyan 
dolgot tettek a színpadon, amit más 
embernek az egész életében nem si-
került. A halásztelki gyerekek ugyanis 
az előadásainkon kétszáz-háromszáz 
ember mutatták meg a tehetségüket a 
színpadon. Ráadásul nemcsak egy al-
kalommal. Hanem vagy ötször, de van 
aki tízszer is!

P. Szabó Dénes

KERESS MINKET A FACEBOOKON!
facebook/Halásztelek Város hivatalos oldala
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TÜNDÉREK, VITÉZEK 

„Tündér ha lehetnék...” 
Jó hírünk van: lehetsz tündér, lehetsz vitéz,  

ha ellátogatsz a IX. Halásztelki Mesenapokra  
a Szent László térre a fenti időpontban.  

Öltözz fel tündérruhába és járd el tündértáncodat,  
vagy öltsd magadra vitézi felszerelésedet  

és álld ki a „Halásztelki Vitézlő Oskola” próbáit, védd meg  
a tündéreket, hogy  kellemesen,  

lelkesen tölthessük el együtt az időt!
 

Nagy szeretettel várjuk műveiteket PÁLYÁZATRA.
Rajzoljátok le, készítsetek illusztrációt  
kedvenc tündér- vagy vitézmeséitekről  

bármilyen technikával A4-es rajzlapon!
Készítsetek tündéri, vitézi tárgyakat!

Öltöztessétek fel babáitokat tündéreknek!
 

A pályázati anyag leadási határideje:  
2016. szeptember 20.

HALÁSZTELKI MESEMÁTKÁK 

www.halasztelek.hu

IX. HalásztelekI Mesenapok

2016. szeptember 30-október 1.
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A Táncvarázs oktatói nyáron sem pihen-
nek! Nyári táncos táboraik nagyon jó han-
gulatban telnek, a rengeteg táncos program 
mellett, van strand, divatbemutató, kreatív 
sarok, dalszöveg-írás, játékos programok és 
sok-sok nevetés! Mindemellett az oktatók 
már nagyon készülnek a szeptemberi kez-
désre is, hogy semmilyen stílusból ne legyen 
hiány! A már meglévő stílusok mellé magas 
szintű páros és formációs csapatokkal vár-
ják a társas táncolni vágyókat, mind kez-
dő, mind verseny szinten, melyet a Szom-
bat esti lázban is színpadra lépő: Tuba 
Panka tart! Nemzetközi szinten szerzett 
tudását és tapasztalatait most a halásztelki 
gyerekeknek és felnőtteknek szeretné átad-
ni. Szeptemberben új oktatókkal, remek 
táncórákkal, rengeteg versenyzési lehetőség-
gel, fellépésekkel, bemutatókkal, fotózással 
és számos stílussal vár minden érdeklődőt 
szeretettel azEgyesület.

Serkédi Gabriella

nyáron is: táncvarázs!



Szent István Napi

Meghívó

Halásztelek, 2016.

Szentgyörgyi József

polgármester

Tisztelt Halásztelki Lakosok!

Halásztelek Város Önkormányzata 

tisztelettel meghívja Önt 

augusztus 20-án szombaton,

Szent István király ünnepén,  

a keresztény magyar államalapítás 

napján 10:00 órakor,  

a Malonyay Kastély udvarán

kezdődő városi ünnepségre,  

a kenyérszentelésre.

  
Majd ezt követően átsétálunk  

a Petőfi kertbe,  

ahol a hagyományos  

virágültetés lesz.

Virágokat a 2015. július 1.  

és 2016. június 30. között  

született halásztelki  

gyermekek szülei ültetik el.

 
 
Mindenkit sok szeretettel  

és tisztelettel várunk!


