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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
DÖNTÉSEK
2022. június 22-én Képviselő-testületi 
ülést tartott Halásztelek Város Önkor-
mányzata, melyen az alábbi döntések 
születtek:

• Elfogadásra került a 2022. évi 
költségvetési rendelet III. számú módo-
sítása, melyre a 2022. év szeptember 
hónaptól induló 2 új óvodai csoport in-
dítása kapcsán felmerülő átalakítások 
miatt volt szükség.

• Elfogadásra került Halásztelek Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2022. (VI. 23.) önkormányzati rende-
lete az önkormányzati intézményekben 
alkalmazható nyersanyagnormák, téríté-
si díjak és eladási árak megállapításáról 
szóló 28/2016 (XII.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.

Ennek értelmében 2022. augusztus 
1. napjától a bölcsőde által biztosított 
gyermekétkeztetés: 

670 Ft/ellátott/nap. 
A szociális ellátások intézményi té-

rítési díja 2022.  augusztus 1. napjától 
1.035,- Ft/ellátási nap, valamint az ét-
keztetés szállítási díja: 210,- Ft/ellátási 
nap.

• Módosításra került a Halásztelki 
Tündérkert Óvoda SZMSZ-ének Pedagó-
giai Programja és házirendje.

• Elfogadásra került a III. számú há-
ziorvosi körzet új rendelési ideje, amely-
nek értelmében a szerdai napokon a 
rendelés 14.00-18.00 óra között van.

• Döntés született a II. világháború 
során elhunyt polgári áldozatok tisztele-
tére történő emléktábla állításról.

• Döntés született a II. Rákóczi F. út 
68. szám (933/75 hrsz.) alatti kivett ven-
déglő ingatlan bérbeadására vonatkozó 
pályázat kiírásáról. 

• 2022. augusztus 4-én rendkívüli 
Képviselő-testületi ülést tartott Halász-
telek Város Önkormányzata, melyen 
döntés született arról, hogy a II. Rákóczi 
F. út 68. szám (933/75 hrsz.) alatti kivett 
vendéglő ingatlan bérbeadására vonat-
kozó pályázat eredményes és érvényes.

TISZTELT HALÁSZTELKIEK!
Halásztelek Város Önkormányzata állás-
foglalást és tájékoztatást kért a Fővárosi 
Vízművektől hetekkel ezelőtt a Duna-
part látogathatóságával kapcsolatban. 
A vízművek közleményét az alábbiakban 
olvashatják:

Továbbra sem látogathatók a 
vízbázisvédelmi területek.

Középpontban az ivóvízellátás 
biztonságának védelme.

A Fővárosi Vízművek, tekintettel a 
Magyarországon továbbra is fennálló 
járványügyi készültségre és mérlegelve 
azt a felelősséget, amit kétmillió ember 
biztonságos ivóvízellátása jelent, fenn-
tartja az ivóvízbázisok lezárását. Ezek-
re a területekre kizárólag társaságunk 
munkatársai és a megbízásunkból mun-
kát végzők léphetnek be. Kirándulás, ke-
rékpározás, egyéb szabadidős tevékeny-
ség céljából a védett szakaszok továbbra 
sem látogathatók. Köszönjük a védterü-
leteinken élők és az azt rendszeresen lá-
togatók eddigi és jövőbeni együttműkö-
dését, és kellemes időtöltést kívánunk a 
Duna egyéb, nem védett partszakaszain.

Részletek:  https://www.facebook.com/maraisandor.kozmuvelodesiintezmeny
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                     HALÁSZTELEK
                    2022. szeptember 24. szombat 8:00-20:00 óra

Németh Ferenc 
Sportcentrum

                        PROGRAMOK

HAGYOMÁNYTEREMTŐ FŐZŐVERSENY

Nevezési díj: 5.000. -Ft/csapat
Nevezés: Popov Trifonnénál

Telefon: 06-20-421-5814
e-mail: trifonne.popov@gmail.com

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 20.
Az étkeket szakértő zsűri minősíti és díjazza

A verseny részleteiről e-mailben vagy telefonon adunk
tájékoztatást.

JÓTÉKONYSÁGI FUTÁS PÖTTÖM PANNIÉRT

Táv: 1200 m, korosztályonkénti csoportosításban
Nevezési díj: 1.500. -Ft

Nevezés: Lengyel Izabellánál, név, életkor
megadásával. Telefon: 06-30-585-6817

e-mail: halasztelkiciviltarsasag@gmail.com
Gyülekezés, regisztráció: 9:30 óra

Verseny időpontja: 10:00 óra
Az 1, 2, 3. helyezettek korcsoportonként értékes

díjakat nyernek!

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK A CSALÁDOKNAK

Kézműves foglalkozások, zene- és táncprogramok
Étel, ital (részletes program később)

A nevezési díjakat, és egyéb adományt Pöttöm Panni
gyógyítására ajánljuk fel!

Várjuk az eseményre árusok jelentkezését!
(kézműves termékek, vattacukor, pattogatott

kukorica, vásári édesség)
Telefon: 06-20-599-6006

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

BIZTONSÁGOSABB 
AZ ILONA UTCA!
Az Ilona utca (Anna utcáig tartó) út-
pálya-szélesítése és burkolatfelújítása 
befejeződött. Az új szakasz 50 cm széle-
sítéssel, plusz mindkét oldalon szegély-
kővel, és több rétegű új aszfaltszőnyeg-
gel lett burkolva.
A beruházást pályázati forrásból és 
önerőből valósítottuk meg. Az útbur-
kolat szélesítése, valamint a szegélykő-
vel történő megerősítése az út kiemelt 
mértékű forgalomterhelése miatt már 
elkerülhetetlen volt. A területen élők 
kérésére az önkormányzat 30 km/h se-
bességkorlátozású zónát alakított ki.

A sebességcsökkentett zóna kiala-
kítását követően az Ilona utcában a 
gépjárművezetők egy része sajnos nem 
közlekedett lassabban. A korlátozásra 
figyelmeztető táblákat semmibe véve a 
kerékpárosoknak, gyalogosoknak, illetve 
a babakocsival közlekedő kismamáknak 
okoztak ijedtséget. A balesetek számá-
ban nem történt pozitív változás. Éven-
te 4-6 személyi sérüléssel járó baleset 
történik az Ilona utcában. Lakossági jel-
zések szerint a veszélyes közlekedési szi-
tuációk száma növekedett. A gyorshajtá-
sok miatt az önkormányzathoz hetente 
több panasz is érkezett. Az útburkolat 
szélesítését követő napokban több lakos 
polgári engedetlenség alkalmazását he-
lyezte kilátásba kollégáinknak, amennyi-
ben nem történik műszaki beavatkozás 
a sebességcsökkentésre. Az útburkolat 

szélesítése után drasztikusan emelke-
dett a 70, néha a 80 km/h sebességgel 
közlekedő gépjárművek száma.

A sebességcsökkentő küszöbök ter-
vezésénél és kialakításánál arra töre-
kedtünk, hogy a 30 km/h sebességhatár 
tartható legyen, tehát az aszfaltbukka-
nók magassága és szélessége úgy lett 
megtervezve, hogy azokon maximum 
30 km/h sebességgel tudjon áthajtani a 
gépkocsivezető. Nem előregyártott buk-
kanók lettek elhelyezve, hanem építet-
tek a küszöbök. A teljes pályaszélesség-
ben történő kiépítést a kikerülgetések 
megakadályozása indokolta, azonban a 
kerékpárosokra tekintettel a forgalom-
csillapító küszöböket a burkolatszéltől 
70-70 cm távolságra alakították ki.

A bukkanóknak nem az a célja és 
szerepe, hogy a gépjármű vezetők szá-
mára bosszúságot okozzon, hanem az, 
hogy az adott övezetben érvényes se-
bességhatár feletti száguldást akadá-
lyozza meg.

Tisztelettel felhívjuk az Ilona utcában 
közlekedő gépjárművezetők figyelmét, 
hogy a 30 km/h sebességcsökkentett 
zónában ne csak az aszfaltbukkanóknál 
tartsák be a szabályokat! A területen sok 
a kisgyermekes család. Számukra a nyu-
godt pihenést, biztonságos környezetet 
szeretnénk biztosítani. A sebességkor-
látozás betartatása részben az önkor-
mányzat feladata.

Reméljük, hogy az útfelújítással él-
hetőbbé, biztonságosabbá válik az Ilona 
utca és annak környezete! •

Nagy Barnabás alpolgármester

ÉN, TE, MI – 
RÉSZVÉTELI SZÍNHÁZ FELNŐTTEKNEK
2022.09.09. péntek 19:00 Márai Sándor Művelődési Ház, Szent László tér 1.

A Láthatáron Csoport színházi tárlatvezetése a párkapcsolatokról 90 percben.
Részvételi színházi előadás egy humoros színházi társasjáték a párkapcsolatról. 
A színészek által eljátszott jelenetek közt a nézőknek is lehetőségük van kifejteni véle-
ményüket, sőt, újra rendezni bizonyos jeleneteket.
facebook: https://fb.me/e/2wwOBgysj

A BELÉPÉS INGYENES!!!

BOR ÉS KÖLTÉSZET: 
A KÖZÉPPONTBAN PETŐFI SÁNDOR
2022.09.16. péntek 19:00 Márai Sándor Mű-
velődési Ház, Szent László tér 1.

József Attila, Radnóti Miklós után sorozatunk 
következő állomása a Petőfi-est. Az irodalom, 
a zene és a jó borok barátja nem hagyhatja ki! 
Az esemény meghitt jellegét borkóstolóval 
egybekötött baráti beszélgetés is garantálja.

Irodalmi körkép: Szederkényi Krisztina, 
családtörténet: Mlecsenkov László, énekelt 
versek: Igondáné Szilvásy Anna és Igonda 
László, vers és felolvasás: Pálfay Kinga.

Jegyárak: elővételben 3000 Ft, az előadás előtt a helyszínen 3500 Ft. 
Az összeg magában foglal 2 dl bort borkorcsolyával.

POLGÁRŐR HÍREK
Közgyűlést tartott a Halásztelki Polgárőr 
Egyesület. A tagság ismét Kovács Gábort 
választotta elnöknek, Németh Rolandot 
alelnöknek és Balogh Barnát titkárnak, a 
megbízások öt évre szólnak. A taggyűlésen 
többek között az is elhangzott, hogy Kovács 
Gábor (2021. február 22. óta) látja el a Pest 
Megyei Polgárőr Szövetséghez tartozó já-
rási koordinátori feladatokat a szigetszent-
miklósi rendőrkapitánysággal együttmű-
ködve. Az elnök arról is beszámolt, hogy 
a határszolgálat költségeit az Országos 
Polgárőr Szövetség állta. A halásztelki pol-
gárőrök közé (sikeres szakmai vizsga letéte-
le után) bárki csatlakozhat, a tevékenység 
önkéntes, a szabadidő terhére történik. •

ÚJ RENDŐRKAPITÁNY 
ÉRKEZETT
Nyugdíj előtti rendelkezési állományba 
vonult 2022. július 1-jével Király András 
r. alezredes, Szigetszentmiklós rendőr-
kapitánya. A személyi változást dr. Nagy 
László r. dandártábornok jelentette be. 
Pest megye rendőrfőkapitánya megkö-
szönte az alezredes munkáját, amit az 
ott töltött évek alatt a városért, az ille-
tékességi területükön lévő települések 
közbiztonságáért és az állományért tett. 
Egyben bejelentette, hogy az egység irá-
nyításával 2022. augusztus 1-jei hatály-
lyal Nagy István r. ezredest bízta meg. Az 
ezredes korábban a Gödöllői Rendőrka-
pitányság kapitányságvezető-helyettesi 
beosztását töltötte be. •
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Dr. Michailovits Lehel, sebész főrovos, 
közel 20 éve lakója városunknak. Be-
szélgetésünk apropóját az adta, hogy 
Lehel doktor hamarosan magánrende-
lést nyit Halásztelken.

– Mikor költözött Halásztelekre?
– A városban 2004-ben telepedtünk 

le, noha eredetileg szegediek vagyunk. 
Ott végeztem tanulmányimat, az orvo-
segyetemet illetve szereztem meg a se-
bészeti szakképesítésemet.

– Miért pont Halásztelket választotta 
Szeged után lakóhelyül?

– A főváros közelsége – ahol bősé-
gesebbek az álláslehetőségek – von-
zottak, viszont a napközbeni budapesti 
nyüzsgés után csendes lakóhelyre sze-
retünk visszavonulni. Halásztelek annak 
ellenére, hogy közel van Budapesthez és 
viszonylag jó a közlekedése, csendes, jó 
levegőjű település. Feleségemmel  sze-
retünk a szabadban lenni, kertészkedni.

– Orvosként korábban hol és milyen 
szakterületen dolgozott?

– Sebész szakorvosként Szegeden 
és Budapesten kórházi osztályokon 
dolgoztam hosszú évekig. Fiatal sebész 
koromban indult a kulcslyuk sebészet, 
más néven laparoscopos, arthroscopos 
sebészet, a lézerek alkalmazása a sebé-
szetben, amelyek nagyon érdekeltek. 
Azután külfödön dolgoztam hosszabb 
ideig. Itt a nyelvtudáson kívül, a beteg-
centrikus szemlétet, a bizonyítékokon, 
naprakész tudáson alapuló gyógyítást, 
onkoplasztikus sebészetet tanultam 
meg, magas minőségi elvásásoknak 
megfelelő környezetben.

– Miért szeretne Halászteleken ma-
gánrendelést nyitni?

– Azt gondolom, hogy Angliából 
hozott tudásom sebészi kézügyessé-
gemmel együtt olyan érték, amelyet a 
környék lakosai számára is szertenék el-
érhetővé tenni.

– Milyen betegségek kezelésével fog-
lalkozik?

– Járóbeteg sebészeti ellátás tárgykö-
rébe a visszér, aranyér betegség, a hasi 
fájdalmak diagnosztikája és kezelése, 
emlőpanaszok kivizsgálása, különböző 
hasfali sérvek, köldök és lágyéksérvek 
kezelése tartozik. Ezen kívül sebkezelést, 
proktológiai vizsgálatot, visszérbeteg-
ség műtét megtervezéséhez szükséges 
sebészi ultrahang vizsgálatot is végzek. 
Továbbá, és talán ez képezi az ambuláns 
sebészeti műtétek legnagyobb részét, a 
különböző bőrelváltozások eltávolítsát 
említeném meg. A bőrsebészeti műté-
teket plasztikai sebészeti elvek alapján 
magas esztétikai igényeknek megfelelve 
végzem.

– Mekkora az igény a szépészeti be-
avatkozásokra?

– Ezekre egyre nagyobb. Például az 
arcmegújító beavatkozások, hialuronsa-
vas ráncfeltöltés vagy botox injekciózás, 
amelyeket szintén élvezettel végzek.

– Nagyobb műtéteket is végez?
– Igen. A halászteleki rendelőben 

egyelőre csak ambuláns műtéteket, 
injekciózást, proktológiai és visszér ult-
rahang vizsgálatot, szépészeti beavat-
kozásokat végzünk. Altatást igénylő 
műtétekehez pedig műtőt bérelek privát 
egynapos sebészeti kórházi részlegeken. 
Altatást igénylő műtétek a visszér-, sérv 
és proktológiai műtétek. A lézeres visz-
szérműtétnél is jelen van altatóorvos, de 
nem szükséges hozzá elaltatni a beteget. 
Helyi érzéstelenítésben fájdalom nélkül 
végezhető.

– Orvosként mely szakterületek ér-
deklik a legjobban?

– Lézeres visszérműtéteknek sok elő-
nyét látom a hagyományoshoz képest. 
Altatás és vágás nélkül végezhető a mű-
tét és gyorsabb a felépülés. A műtétnél 
megkíméljük a lábszár fő vénatörzsét, 
amely a szervezet legértékesebb érpót-
ló anyaga, így későbbiekben szükség 
esetén koszorúér vagy verőérpótló mű-

téteknél, mint saját érpótló szövet ren-
delkezésre áll és nem kerül eltávolításra, 
mint a hagyomásnyos visszérműtét ese-
tében. A visszérműtét megtervezéséhez 
Doppler ultrahang vizsgálatot végzünk.

– Mi az, amit legjobban szeret a 
munkájában?

– Operálni és esztétikai beavatkozá-
sokat végezni. A “face contouring” vagy 
magyarul a minimál invazív arc formá-
ló-simító kezelések, feltöltő és simító 
injekciózásból, szálbehúzásból álló szé-
pészeti beavatkozás sorozat, esetenként 
szemhéj plasztikával kiegészítve.

– A beavatkozást kiknek ajánlja?
– Ezek olyan középkorú hölgyek kö-

rében népszerű bevatkozások, akiknek 
az arc- és szemhéjkörnyék bőre kissé 
veszített a feszességéből vagy mélyebb 
ráncok alakultak ki bizonyos helyeken az 
arcizmok húzása hatására vagy bizonyos 
területeket kiemelni, másokat kevésbé 
észrevehetővé szeretnének tenni az ar-
cukon .

– Mi az, amire különösen büszke a 
munkája során?

– A sebész munkájának gyümölcseit 
a panaszmentesen gyógyult betegek és 

SEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS – BESZÉLGETÉS LEHEL DOKTORRAL

a szépen gyógyult sebek jelentik. A szak-
mai elvek betartásával végzett műtétek 
után szövődménymentes felgyógyulás, 
a plasztikai sebészeti elvek maradékta-
lan betartásával ejtett sebek minimális 
heggel történő gyógyulása számomra 
sikerélmény, a beteg számára öröm és 
az egészségének visszanyerését jelenti.

– Családjáról mit érdemes tudnunk?
– Feleségem a bankszektorban dol-

gozik, a csalási ügyek szakértője. Kis-
lányom a Szentkirályi utcai fogklinikán 
parodontológus szakorvos. Fiam pedig 
elektromérnökként dolgozik egy mul-
tinacionális vállalat budapesti irodájá-
ban. A gyerekek külön utakat járnak, a 
fővárosban élnek. Feleségemmel és egy 
Yorkshire Terrier kiskutyával, Mazsolával 
lakunk itt.

– Rednelője hol várja a betegeket?
– Egyelőre Budapesten fogadok be-

tegeket, a XII. kerületben már működik 
a magánrendelésem. Bejelentkezni, idő-
pontot kérni a +3630 126 1556-os szá-
mon lehet. Jelenleg még nem dőlt el a 
halásztelki cím, kezdetben érdeklődéstől 
függően, valamelyik háziorvosnál bére-
lek majd rendelőt. •                           (HH)

SZÉPKORÚAK
KÖSZÖNTÉSE
2022. június 28-án Dr. Kövendy Gyulá-
nét 90.születésnapján köszöntötte Ha-
lásztelek Város Önkormányzata nevében 
Szabó Tibor polgármester és Popova 
Alexandra képviselő.

2022. július 15-én Mezei Károlyt 95. 
születésnapja alkalmából köszöntötte 
Szabó Tibor polgármester, Nagy Barna-
bás alpolgármester és Popova Alexandra 
képviselő.

Isten éltesse Marica nénit! Isten él-
tesse Karcsi bácsit!

Jó egészséget kívánunk családjuk kö-
rében. •

SZKANDER VILÁGKUPA HALÁSZTELKEN
Rangos sporteseménynek adott otthont Halásztelek, városunkban rendezték meg 
a Masters Világkupa szkanderbajnokságot. Szabó Tibor polgármester megnyitóbe-
szédében kiemelte: A főszponzor, a halásztelki Gemenc Állvány Cégcsoport nélkül a 
rendezvény nem jöhetett volna létre, ugyanis immár harmadik alkalommal a válla-
lat biztosítja a helyszínt és a profi szervezést. Mindez azt jelenti, hogy nem csupán a 
versenyzőknek előny ez, hanem városunknak is, hiszen hírnevünket határainkon túl is 
öregbítik. Bizonyítandó, ezúttal 11 ország több mint 110 versenyzője nevezett be. A 
polgármester köszönetét fejezte ki Csabai Attilának, a Magyar Szkander Szövetség fő-
titkárának is, akinek köszönhetően egyre népszerűbb a magyar szkandersport, amely-
nek őshazája az Egyesült Államok, ahol egymást érik a gigászi összegű pénzdíjas verse-
nyek. Apropó pénzdíj: a győztesek Halásztelekről sem távoztak üres zsebbel, többezer 
eurót osztottak szét közöttük. •                  BG

NAPKÖZIS HITTANTÁBOR
A Római Katolikus Plébánián Június 20-24. között volt a hittantáborunk. Kerettörté-
netét Szent Erzsébet élete adta, mivel a róla felszentelt templomunk idén 40 éves. 

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és 
Alapfokú Művészeti Iskola gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 
információi a 2022/2023-as tanévben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!
A gyermekétkeztetést minden tanévben igényelni kell. Az erre szolgáló nyomtatvá-
nyokat a Halásztelki Polgármesteri Hivatal pénztárába 2022. augusztus 19-ig le-
het benyújtani, vagy a penzugy@halasztelek.hu e-mail címre megküldeni. (Azoknak 
is le kell adni, akik előző tanévben étkeztek!)
Tájékoztatom Önt, hogy a gyermekétkeztetési díj a 2022/2023-as tanévben tárgyhavi 
befizetéssel valósul meg.

A gyermekétkeztetés térítési díjai 2022.08.01-től az alábbiak szerint változnak:
-Általános Iskola alsó tagozat (7-10 éves korosztály)
 A teljes étkezés díja 659 Ft/fő/nap
  ebből tízórai 124 Ft/fő/nap
  ebből ebéd 411 Ft/fő/nap 
  ebből uzsonna  124 Ft/fő/nap
-Általános Iskola felső tagozat (11-14 éves korosztály)
 A teljes étkezés díja 737 Ft/fő/nap
  ebből tízórai 127 Ft/fő/nap
  ebből ebéd 483 Ft/fő/nap 
  ebből uzsonna  127 Ft/fő/nap
-Gimnázium (15-18 éves korosztály)
 A teljes étkezés díja 858 Ft/fő/nap
  ebből tízórai 137 Ft/fő/nap
  ebből ebéd 584 Ft/fő/nap 
  ebből uzsonna  137 Ft/fő/nap

A Szülő/Gondviselő felelőssége a kedvezményre jogosító igazolások minden tanév 
elején, megfelelő időben történő benyújtása, ellenkező esetben a 100%-os térítési 
díjat kell megfizetnie.
Felhívom a Tisztelt Szülő/Gondviselő figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bár-
milyen változás történik – pl.: iskola-váltás, normatív kedvezményre való jogosultság/
megszűnése – a Halásztelki Polgármesteri Hivatalban, a pénzügyi irodán 3 napon 
belül szíveskedjenek jelezni.
Az étkezés igénybevételén módosítani, vagy lemondani: tárgyhót megelőző hónap 
25. napjáig lehet az Étkezés módosítása nyomtatványon, amelyet a Halásztelki Pol-
gármesteri Hivatal pénztárában kell leadni. Az alkalmi lemondásokat (betegség vagy 
egyéb hiányzás miatt) megteheti online a Menza szülői felületen, vagy az iskola titkár-
ságán (24/474-231; 20/421-5755) kell előzetesen bejelenteni.
Nyomtatványok átvehetők az iskola pénztárában, a Halásztelki Polgármesteri Hiva-
tal pénztárában vagy letölthetők a http://www.hunyadi.halasztelek.hu/index.php/
home/dokumentumok hivatkozás megnyitását követően, az iskola honlapjáról.
KÉRJÜK az időpontok pontos betartását!
Térítési díj befizetésével kapcsolatos információk: 24/517-260/131—es mellék. 
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HIRDESSEN ÖN IS A HALÁSZTELKI HÍRMONDÓBAN!
HIRDETÉSFELVÉTEL: A POLGÁRMESTERI ITKÁRSÁGON,

06-24-517-271, 06-20-214-9612 
HIRMONDO@HALASZTELEK.HU

•  cserepes  
lemez fedés
•  széldeszkázás
•  bádogos munkák
•  beázások javítása
•  tetőszerkezet, eresz- 

csatorna javítása, cseréje
Alpin technikávAl

Ács Kapocs Építő Kft.

36-30/919-4694

kedvező
árak!

ÁCS, TETŐFEDŐ 

SZAKKÉPZETT   

           MESTEREK

gEnErÁl-

        kiviTElEzéS

AlAPTól

           A TETőig

DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
06  70  773 0761

Csatornatisztítás, kamerázás.
Helyi vállalkozó.

Pálfi József Károly ev.
14 éve az önök, 26 éve 

Pest megye szolgálatában.

      csőszaki

MICSODA NYÁR!
A Táncvarázs Sportegyesület nyáron sem unatkozik, számos program és felejthetetlen 
élmények teszik még gazdagabbá a szünetet!

Az élmények sorozata a 10. Jubileumi Évzáró Gálával kezdődött, ahol az Egyesü-
let táncosai mellett külön díjazták a versenyzőket, volt számos különdíj, köszönetet 
mondtak az alapító tagoknak, a támogatóknak, begurult az  óriási születésnapi torta 
és Molnár Andrea is fellépett a Fever csapatával!

Ezután elindultak a napközis táborok, ahol a játék és a sok-sok móka állt 
középpontban, Tóth Fanni és Forrai Soma párosa második hellyel tért haza a 
Látványtáncok Európa Bajnokságról, show táncosaink pedig a Unity for Passion Dance 
Fest bajnokságán gyűjtötték be az érmeket és az élményeket!

És még most sincs megállás, irány a balatoni edzőtábor, majd a versenyzők 
egy intenzív edzőtáborban vesznek részt, hogy kellő gyakorlattal, tudással és 
önbizalommal kezdhessék meg a következő szezont!

Szívből gratulálunk minden nagyszerű eredményhez és eseményhez!
Szeptembertől várnak minden új csatlakozni vágyót! •
Bővebb információ: facebook.com/tancvarazs, tancvarazs.tc@gmail.com

„MEGLEPETÉSEK 
JUNIÁLISA” A TÜNDÉR- 
KERT ÓVODÁBAN
Ács Andi kolléganőm szavaira 
gondolok, amikor ezeket a sorokat 
írom – így konferálta fel június 4-i ala-
pítványi rendezvényünket, mely való-
ban a „meglepetések juniálisa” volt…

… Négy év telt el, ennyi idő kihagyása 
után kerülhetett megszervezésre, meg-
rendezésre sok gyermek és szülő előtt 
még ismeretlen, családokat megmozga-
tó, népszerű programunk. Reggel még 
fejüket csóválva érkeztek meg a szerve-
zők, dolgozók, segítő diákok, hogy vajon 
az időjárás kifog-e rajtunk. Jó döntésnek 
bizonyult a kezdés egy órával való el-
csúsztatása és még az égiek is mellénk 
álltak. Ragyogó idő lett és végül minden-
kinek megjött a „déjá vu” érzés – milyen 
pezsgés is van egy Juniálison!

A vendégek csak jöttek és jöttek… 

TŰZGYÚJTÁSI 
TUDNIVALÓK
Az elmúlt hetek csapadékmentes idő-
járása és a nagy szárazság miatt meg-
szaporodott a szabadtéri tüzesetek 
száma Pest megyében. Csak az elmúlt 
napokban több 10 hektárnyi terület 
vált a lángok martalékává. A veszélyt 
egyrészről a száraz növényzet és avar 
jelenti, amelyben könnyen és gyorsan 
terjed a tűz. Másrészről kockázatot je-
lent az emberi gondatlanság is, hiszen a 
szabadban keletkezett tüzek 99 százalé-
kát emberek okozzák.

Szabadtéri égetésre vonatkozó sza-
bályok

I.) Az Országos Tűzvédelmi Szabály-
zatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rende-
let 225. § (1) bekezdése értelmében tilos 
belterületen, valamint külterületen lévő 
zártkerti ingatlanok területén szabadtéri 
égetést végezni, kivéve, ha azt más jog-
szabály – így különösen önkormányzati 
rendelet – megengedi. Felhívjuk a lakos-
ság figyelmét, hogy a COVID-19-es jár-
vány miatt több Önkormányzat módo-
sította a helyi rendeletét és megtiltotta 
az eddig engedélyezett növényi hulladék 
szabadtéri égetését, ezért a tervezett 
égetés előtt mindenképpen tájékozódja-
nak a helyi előírásokról!

Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy abban 
az esetben, ha belterületen szabadtéri 
égetést végeznek és a települési önkor-
mányzat azt rendeletében nem engedé-
lyezte, vagy engedélyezte, de az égetést 
nem a rendeletben meghatározott na-
pon, vagy időpontban végezték, a tűz-
védelmi hatóságnak meg kell indítania a 
tűzvédelmi hatósági eljárást.

A fentiek alapján a szabálytalanságot 
elkövetővel szemben a katasztrófavédel-
mi kirendeltség a tűzvédelmi hatósági 
feladatokat ellátó szervezetekről, a tűz-
védelmi bírságról és a tűzvédelemmel 
foglalkozók kötelező élet- és balesetbiz-

tosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. 
rendelet 1. melléklet 2. pontja alapján 
tűzvédelmi bírságot szab ki, melynek a 
legkisebb mértéke 10.000,- Ft.

II.) Az ingatlanon végzett kerti sütésre, 
illetve bográcsozásra a szabadtéri égetés 
szabályai nem vonatkoznak, de ezt a te-
vékenységet is csak a tűzgyújtás szabálya-
inak betartása mellett lehet végezni, az 
alábbi alapvető szabályok betartásával:

A szabadban meggyújtott tüzet soha 
ne hagyjuk felügyelet nélkül.

Minden esetben gondoskodjunk meg-
felelő mennyiségű oltóanyagról.

Mindig legyen nálunk a tűz oltására 
alkalmas kéziszerszám.

Csak akkora tüzet gyújtsunk, amek-
korát folyamatosan felügyeletünk alatt 
tudunk tartani, a szél ne tudjon izzó zsa-
rátnokokat elvinni.

Tájékozódjunk a várható időjárásról, 
mert a szél kedvez a tűz gyors tovább ter-
jedésének.

A tüzet gondosan oltsuk el, használ-
junk vizet, nehogy a szél esetleg visz-
szagyújtsa.

Erdőben csak a kijelölt tűzrakóhelyen 
gyújtsunk tüzet.

Tűzgyújtási tilalom időszakában még 
a kijelölt tűzrakóhelyeken is TILOS a tűz 
gyújtás!

III.) Külterületen növényi hulladék 
égetése csak akkor végezhető, ha azt 
egyéb jogszabály kifejezetten megenge-
di. Az olyan füstfejlődéssel, vagy lánggal 
járó tevékenységet (pl.: tarló, lábon álló 
növényzet, avar és egyéb növényi hulla-
dék égetést), amely összetéveszthető egy 
valós tűzesettel, azt az illetékes hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv területi szervé-
nek (Pest megye vonatkozásában a Pest 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság-
nak; levelezési cím: 1149 Budapest, Mo-
gyoródi út 43.; e-mail: pest.mki@katved.
gov.hu) a tevékenység megkezdése előtt 
írásban be kell jelenteni, ahol a bejelen-
tést – abban az esetben, ha azt egyéb 
jogszabály megengedi, akkor – tudomá-
sul veszik, más esetekben elutasítják. 

Védett természeti területen lévő er-
dőben – a kijelölt és a kiépített tűzrakó 
hely kivételével – tűz gyújtásához a ter-
mészetvédelmi hatóság engedélye is 
szükséges. 

Az égetés helyszínén a tűz tovaterje-
désének megakadályozására alkalmas, 
megfelelő mennyiségű tűzoltóeszközt 
kell készenlétbe helyezni. Aki erdőtüzet 
vagy tűzveszélyt észlel és azt eloltani, 
illetve elhárítani nem tudja, köteles a tűz-
oltóságot haladéktalanul értesíteni.

IV.) Felhívjuk a Tisztelt lakosság fi-
gyelmét, hogy az ország egész területén 
visszavonásig tűzgyújtási tilalom van 
érvényben! 

Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani 
erdőkben, fásításokban, facsoportokban, 
útszéli fasorokban és ezek 200 méteres 
körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelye-
ken is. Tűzgyújtási tilalom időszakában 
külterületen növényi hulladék égetése 
nem végezhető! Kérjük a kirándulókat, 
közlekedőket, hogy sehol ne dobjanak el 
cigaretta csikket, használják a hamutar-
tót. Az eloltottnak vélt cigaretta csikkek 
apró égő zsarátnokai sok erdő és gabo-
natábla pusztulásáért felelősek. •

Fantasztikus táncprodukciókat, kis ovi-
sok dalos-táncos játékos előadásait 
vagy az óvónénik megmosolyogtató 
meseelőadását tekinthették meg a 
színpadon. Mindeközben különböző 
helyszíneken szórakozhattak a gyere-
kek: lovagolhattak, segítő kutyussal ta-
lálkozhattak, ugrálóvárban ugrálhattak, 
kézműveskedtek, kisautózhattak, vagy 
éppen népi játékokkal játszhattak – mi-

közben remek harmónika muzsika adta a 
hangulatot hozzá. A kislányok gyönyörű 
hajfonatokkal, a gyerekek csillámteto-
válásokkal büszkélkedhettek. Mosolyt 
csaltak az arcokra a horgászat és a zsák-
bamacska meglepetései vagy a bábelőa-
dás. Pünkösdi király és királyné címe-
kért versengtek a kisfiúk és kislányok. A 
Bozsik-program keretén belül focikupán 
is részt vehettek a gyerekek.

S aki a nagy fergeteg közepette meg-
éhezett, sem maradt éhes: a szülőknek 
köszönhetően különféle finom ételekkel 
csillapíthatta éhségét: rotyogott a pap-
rikás krumpli, lecsó; lángos, vattacukor, 
popcorn, kenyérlángos illata keveredett 
a levegőben. Készült a finom csibebur-
ger, palacsinta, gofri, vitamin saláta és a 
„Tündéri büfében” ínycsiklandó sütemé-
nyek és limonádék várták az éheseket és 
szomjasakat.

Gazdára találtak a felajánlott tombo-
la ajándékok, fődíjként egy-egy családi 
Aquaworld belépő – Müller Annamária 
és Kovács Dávid jóvoltából – és Sziget-
halmi Családi Vadaspark belépő is.

A „Jerusalema” örömtánc az óvodai 
dolgozók előadásában pedig méltó zárá-
sa volt a napnak.

Köszönetünket fejezzük ki:
 a színes műsorért a Garabonciás 

Néptánc Egyesületnek, Táncvarázs Spor-
tegyesületnek, Hunyadi Általános Iskola 
reneszánsz táncosainak, a Szigetszent-
miklósi SC Rg és Showtánc táncosainak, 
Stúdió 2000-nek, Tóth Adriennek és a 
Kelta Varázs ír táncosainak, Marosi Zol-
tán harmónika művésznek, az ovisoknak 
és óvónéniknek, az óvoda Munkacso-
portjainak
a hangosításért, zene biztosításá-

ért Stefanik Zsoltnak
Batyi Sándornak és az óvodának a 

színpad gyors renoválásáért
Török Erika szervezőnek, az óvoda 

dolgozóinak, az intézményeket összekö-
tő pedagógusoknak a sok munkáért
az élményekért Veresné Mészáros 

Tímeának (Kékgyöngy Lovasegyesület), 
a Márai Művelődési Háznak (népi játé-
kok), Urbán Rékának (Csepel-Szigeti Ku-
tyasuli), Takács Mariannak és Pál Bianká-
nak (hajfonás)
a tombola felajánlásokért: a Kis 

Cipó Pékségnek, a Vöröskeresztnek, Va-
kulya Papír-írószer boltnak, Papp Emő-
kének, a szülőknek
az ételekért, italokért: a Györök 

Kft.-nek, a Tatár Pékségnek, a főzőcsa-
patoknak, a büfében dolgozóknak és a 
családtagoknak, akik a süteményt bizto-
sították…

…és persze az ellátogató családok-
nak, akik támogatták jelenlétükkel a 
Tündérkerti Óvodásokért Alapítványt! 
A rendezvény bevételével az óvoda cso-
portjainak játék- és eszköztára bővül.

Találkozzunk újra! •
Hock-Sirsom Katalin – 

óvodapedagógus


