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Kedves Hunyadiákok, tisztelt Szülők!
2011. február 11-én pénteken kerül megrendezésre iskolánk hagyományos

farsangi bálja.farsangi bálja.
Az elmaradhatatlan jelmezversenyen kívül sok játékkal, zenével, tánccal várunk

mindenkit 15-20 óra között a Kölcsey Művelődési Házban.
Egyúttal segítségüket kérjük tombolatárgyak, illetve a büfé működtetéséhez

szükséges alapanyagok, apró sütemények felajánlásában.
Mindenkinek jó készülődést kívánunk!

DÖK és a Hunyadi János Természetjáró Csapat

Kányádi Sándor

FEBRUÁR

Reggel

Reggel
az ember
ki se lát,

annyi, de annyi
jégvirág

nyílott az éjjel 
az ablakon.

És szánkáz a szél 
az utakon.

Délfelé

Ereszt
az eresz:

csöpp-csöpp-csurr!
Izzad a hó és

kásásul.
Fázik a hóember, 

didereg. 
Kacagnak rajta 

a verebek.

Estefelé

Bújnak a cserepek
alá a verebek:
csip-csirip.

Hideg van, hideg a
mindenit!

Az ablak üvege
citeráz, szaporáz.
Az ajtón ijedt kis 

szelecske kotorász. 
Brummog az erdő is, 
dörmögő hanglemez.

Morog a medve. 
ébredez.

Február 11.
Iskola farsang 
Február 12.

Farsangi retro disco
––––

Március 15.
Községi ünnepség
Március 26-31.

Egészséghét
––––

Április 09.
Társastáncosok Jótékonysági

Bálja
Április 11.

Szavalóverseny
Április 18.

Húsvéti ügyeskedő
Április 28.

Anyák-napi ügyeskedő
––––

Május 1.
Anyák napi ünnepség

Május 1. alkalmából egész
napos rendezvény, utcabál

Május 25.
Challenge Day

Május 29.
Gyermeknap és kiállítás

Május 29.
Magyar Hősök Napja

––––
Június 4.

Trianoni megemlékezés
Június 12.

Pünkösdi Királyválasztás és
Lovas Felvonulás
Június 17-18-19.

Délegyházi Napok, „Egyház”-
ak találkozója

––––
Augusztus 20.

Ünnepség, egész napos
rendezvény

––––
Szeptember 17.

Nyugdíjas találkozó
––––

Október 6.
Községi megemlékezés

Október 8.
Szüreti Mulatság, Szüreti Bál,

Felvonulás

Október 15.
Hunyadi János

Általános Iskola
Művészeti Estje

Október 23.
Községi ünnepség

Október 29.
Tökfesztivál

––––
November 4.

Nemzeti gyásznapi
megemlékezés
November 5.
Idősek Napja

––––
December 2.
Meseelőadás
December 6.

Mikulás
December 8.
Karácsonyi
ügyeskedő

December 15.
Falukarácsony
December 31.

Szilveszter, utcabál



Önkormányzati hírek Önkormányzati hírek

Délegyháza Község Önkormányza-
ta Képviselő-testülete a 2010. decem-
ber 14-i rendes ülését a Kölcsey Mű-
velődési Ház Nagytermében tartotta. 

A Képviselő-testület az Egészség-
ház tetőterének hasznosítása tárgyá-
ban – a tető cseréje érdekében – új pá-
lyázatot írt ki. Döntés született az ön-
kormányzat ingatlanvagyonát és esz-
közeit nyilvántartó új program meg-
rendeléséről – mely sokkal korsze-
rűbb és átláthatóbb formában képes
nyilvántartani és kimutatni az önkor-
mányzat vagyonát –, valamint arról,
hogy a Szabadság tér 9. szám alatti
edzőtermet további 4 évre bérbe adja
az Önkormányzat a Délegyházi Test-
építő Sportegyesület részére. 

Az Oktatási Hivatal ellenőrzése
kapcsán fény derült arra, hogy módo-
sítani szükséges az Iskola Házirend-
jét, és képviselő-testületi határozattal
engedélyezni kell a maximális osz-
tálylétszámok túllépését, melyekre
ezen az ülésen került sor. Ugyancsak
módosításra került az Iskola Alapító
Okirata, és a Művelődési Ház Szerve-
zeti és Működési Szabályzata. Tár-
gyalta a Képviselő-testület a polgár-
mester úr 2010. évi szabadságát,
melynek kiadására 2010. 12. 27. – 12.
31. és 2011. 01. 10. – 01. 14. között
került sor. 

Jogszabályi kötelezettségének ele-
get téve rendeletet alkotott a Képvise-
lő-testület a közüzemi szolgáltatási
díjakról, valamint a helyi adórendele-
tek módosításáról. Sor került további
önkormányzati rendeletek módosítá-
sára is a szabálysértési bírság mérté-
kének törvényi változása okán. Módo-
sította továbbá a Képviselő-testület a
stégrendeletét, melynek értelmében
lehetőséget biztosítunk a nem elsősori
ingatlantulajdonosok részére is, hogy
víziállásokat építsenek, melynek fel-
tétele, hogy az elsősori ingatlantulaj-

donos engedélyével rendelkezzen az
ügyfél. Az ilyen engedély legfeljebb 5
évre adható. Az engedélyt teljes bizo-
nyító erejű magánokiratba vagy köz-
okiratba kell foglalni, és az engedély
az engedélyező elsősori ingatlantulaj-
donos személyében bekövetkezett
vál  tozással hatályát veszti. (A község
honlapjáról az új stégnyomtatványok
letölthetők a Rendeletek menüpont-
ból). 

Az új állattartási rendelet előkészí-
tésére ad hoc bizottságot hozott létre a
Képviselő-testület annak érdekében,
hogy az új rendeletben mind a szak-
mai, mind a lakossági szempontok ér-
vényre jussanak.  

A Képviselő-testület döntött továb-
bá arról is, hogy a közbiztonság javí-
tása érdekében az üres szociális bérla-
kást felajánlja a Rendőrség részére
abban az esetben, ha a községben kör-
zeti megbízott jelenlétét biztosítja. A
közvilágítás üzemeltetője 2011. évre
is az Elmű-Émász Hálózati Kft. lesz,
mivel az ő ajánlata bizonyult a
legkedvezőbbnek. A kötelező tűzvé-
delmi feladatok és érintésvédelmi
felülvizsgálat elvégzéséről is döntés
született, valamint a Képviselő-testü-
let elvi hozzájárulását adta az óvodai
konyha kiszervezéséhez - a dolgozók
továbbfoglalkoztatása mellett. Napi-
rendi pontként szerepelt a flottatelefo-
nok ügye, és a Képviselő-testület
meghatározta a szolgáltatótól elvárt
szerződési feltételeket. 

Tárgyalta a Képviselő-testület az
önkormányzat pénzügyi helyzetét, a
képviselői és bizottsági tiszteletdíjról
történő lemondásokat, és elfogadta a
2011. évi költségvetési koncepciót. 

A Képviselő-testület tárgyalta a Na-
turista Oázis Kft-ben meglévő üzlet-
része ügyét, elhatározva, hogy az üz-
letrészt pályázat útján kívánja értéke-
síteni. Elfogadásra került a Képvise-

lő-testület 2011. évi munkaterve is,
majd három, eddig névtelen utca is el-
nevezésre került Mókus utca, Őz utca,
valamint Szarvas utca néven.  Az egy-
re szaporodó játszótéri balesetek okán
vizsgálta a Képviselő-testülete a ját-
szótereket, és a balesetek megelőzése
érdekében a Dózsa György utcai régi,
a szabványoknak meg nem felelő ját-
szótéri eszközök elbontását határozta
el. A Honvéd Sporthorgász Egyesület
ajánlatának ügyében is döntés szüle-
tett, melynek értelmében a Hóvirág u.
3. szám alatti ingatlant az önkormány-
zat használatba veszi a Délegyházi
Sporthorgász Egyesülettel, és az
Együtt Délegyházáért Egyesülettel
közösen. Az Újpesti sori telekértéke-
sítések érdekében a Képviselő-testület
a délegyházi 731 hrsz.-ú ingatlanát át-
minősítette beépítetlen területté. 

Délegyháza Község Önkormányza-
ta Képviselő-testülete a 2010. decem-
ber 28-i rendkívüli ülését a Polgár-
mesteri Hivatalban tartotta, melyre
újabb 22 tonna szociális célú tűzifa
beszerzése érdekében volt szükség.
Ezen az ülésen döntött a Képviselő-
testület a Polgármesteri Hivatalában
foglalkoztatott köztisztviselőkkel
szem ben a 2011. évre támasztandó
tel jesítménykövetelmények alapjául
szolgáló célok meghatározásáról. 

2011. január 4. napján szintén
rendkívüli ülést tartott a Képviselő-
testület a Polgármesteri Hivatalban,
ugyanis az ivóvíz pályázattal kapcso-
latos döntéseket kellett meghoznia,
így elfogadta a pályázat benyújtásá-
hoz szükséges nyilatkozatokat, dön-
tött a pályázat önrészét biztosító
ÖKIF-hitel felvételéről, és rendeleté-
vel forgalomképessé nyilvánította a
hitel fedezetét szolgáló régi Kavicsbá-
nya irodaépületet. 



Önkormányzati hírek  Tájékoztató  

Képviselő-testületünk elmúlt ülésén arról
határozott, hogy módosítja a helyi adókról
szóló rendeleteket. A jogi szaknyelvet félreté-
ve álljon itt egy kis magyarázat a változtatá-
sok hátteréről.

Először is le kell szögeznünk, hogy tovább-
ra sem kell fizetni a lakás célú ingatlanok és a
hozzá kapcsolódó ingatlanok után építmény-
adót, amennyiben azt a tulajdonos élet vi tel -
sze rűen használja. Ilyen körülmények között
él jelenleg lakosságunk zöme, tehát a lakos-
ság nagy részét továbbra sem terheli épít-
ményadó. 

Másképp megfogalmazva építményadót
azon lakás célú ingatlanok után kell fizetni,
amelyeket a tulajdonos nem használ élet vi tel -
szerűen lakhatás céljára.  Ezen kívül továbbra
is fizetni kell a nem lakás célra szolgáló ingat-
lanok után (pl.: iroda, üzlet, műhely stb.). E
körben a Földhivatali besorolást kell irány-
adónak tekinteni.

Újszülöttek:

Kun Zsaklin Loretta 2010. 12. 10.
Dávid Emma 2010. 12. 26.
Sutus Péter Szabolcs 2010. 12. 29.
Molnár Hanna 2011. 01. 06.

„Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a vi-
lágon, de valakinek te jelented magát a vilá-
got.”                              /Gabriel García Marquez/

Elhunytak:

Mótyán József 1958. 10. 12.
Szabóné Aradi Klára 1959. 01. 25.        
Domiter Jánosné 1919. 03. 31.
Zsigár Vendel 1971. 03. 15.

„Addig vagy boldog míg van aki szeret
aki bajban megfogja kezed,
s hogy milyen fontos is volt neked,
csak akkor érzed ha már nincs veled.”

/ismeretlen/

Lakóhelyet létesített: 11 fő
Tartózkodási helyet létesített: 6 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak akik 

HARIS ANDRÁS

búcsúztatóján részt vettek, és együtt érez-
ve osztoztak mély gyászunkban.

Párja és családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondok köszönetet mindazoknak
akik drága fiam

IFJ. MÓTYÁN JÓZSEF

temetésén részt vettek, akik gyászomban
osztoznak, virággal és jelenlétükkel búcsúz-
tak el drága fiamtól.

özv. Mótyán Józsefné

A Képviselő-testület 2011. január
18-án 15 órai kezdettel tartotta rendes
ülését a Polgármesteri Hivatalban. 

Az ülés első napirendi pontjaként a
Képviselő-testület tájékoztatást ka-
pott a 2011. évi költségvetés munká-
latairól és főszámairól, majd az
Egészségház tetőterének hasznosítása
tárgyában kiírt pályázatot tárgyalta
meg, melynek során a beérkezett
egyetlen pályázatot érvénytelennek
nyilvánította a hiányzó dokumentu-
mok okán, és a pályázat 2011. márci-
us 10-i határidővel, azonos feltételek-
kel történő ismételt kiírásáról döntött.
Megtárgyalásra került a HID-BAU
Bt.-nek a Sirály strand üzemeltetésére
vonatkozó ajánlata, melyet a Képvi-
selő-testület támogatott, többek kö-
zött azzal a feltétellel, hogy az üze-
meltető nem szed belépőt a strando-
lóktól. Végre rendeződik a tűzoltóau-
tó sorsa is, az Önkormányzat kifizeti
a kötelező biztosítását, és a rendszám-
tábla költségeit is. Bár nem jó szívvel,
de rendeletet alkotott a Képviselő-tes-
tület az étkezési térítési díjak módosí-
tásáról, hiszen az infláció és az egyre
drágább élelmiszerárak ellenére 2 éve
nem került sor díjemelésre. (A díjren-
delet a község honlapjáról letölthető.) 

Tekintettel arra, hogy az Önkor-
mányzat a 2001-ben kötött kölcsön-
szerződés alapján készfizető kezes-
séggel tartozik a Víziközmű Társulat-
nak a hitelező bank felé fennálló tar-
tozásáért, döntést kellett hozni a 2011
augusztusában esedékes tartozás ren-
dezésének módjáról. Elfogadta továb-
bá a Képviselő-testület az Önkor-
mányzat és a Víziközmű Társulat kö-

zött megkötendő együttműködési
megállapodás tervezetét. A szúnyog-
gyérítés ebben az évben is a Csepel-
Sziget és Környéke Többcélú Kistér-
ségi Társulás útján valósul meg, me-
lyet a Képviselő-testületnek határo-
zattal jóvá kellett hagynia. Idén 60 ha
földi, és 40 ha légi gyérítést tud
önkormányzatunk finanszírozni.

Négy képviselő lemondott a 2011.
január havi képviselői és bizottsági
tagi tiszteletdíjáról, melyet a Képvi-
selő-testület köszönettel tudomásul
vett. A Közigazgatási Hivatal (jelen-
leg Kormányhivatal) észrevételei
alapján módosításra került a szociális
rendelet, valamint a 2010. októbere
óta működő bizottsági struktúra okán
a kitüntetési rendeletek is. Döntés
született arról is, hogy Önkormányza-
tunk csatlakozik a Ráckevei TDM
Egyesülethez (az ezzel kapcsolatos
tudnivalók a község honlapjáról le-
tölthetők). A Képviselő-testület jóvá-
hagyta a községi honlap Fórum rova-
tának ideiglenes szünetelését, és új,
szigorú felhasználói és etikai szabály-
zat elfogadása mellett döntött a Fó-
rum újraindításáról. Utolsó napirendi
pontként egy Ciklámen utcai telekügy
tárgyalására került sor.  

Önkormányzatunk köszönetet mond
a Kéktó FM rádiónak a nyílt ülés
egyenes adásban történő közvetítésé-
ért.

Az ülések jegyzőkönyve a község
honlapján (www.delegyhaza.hu), va-
lamint a Könyvtárban olvasható. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző



Tájékoztató Tájékoztató

Örömmel adhatok tájékoztatást arról, hogy mások jó példájából ta-
nulva és saját jövőnk érdekében példás rendben és gyorsasággal ala-
kult meg a TDM egyesület december 20-i, a Kék Duna Wellness Ho-
telben megtartott alakuló ülésén.

A Turisztikai Desztináció Menedzsment – egyesületként – az ide-
genforgalom területén történő összefogás intézményesített formája.
Segítségével a turisztikában, az összefogás erejével számos lehetőség
nyílik. Ezek közül néhányat emelnék ki vázlatosan:

Növelheti a térség cselekvőképességét és kompetenciáját, az egyé-
nekét olyan mértékben, melyre önállóan senkinek nem lenne ereje.
Segítségével önálló arculatot nyerhet a térség, márkatermékek jö-
hetnek létre. Mindezzel jó hírnévre és versenyelőnyre is szert téve.
A közösségteremtés új teret és lendületet kap segítségével.
Jobb érdekérvényesítés érhető el.
Más területeken is jövedelmet generál.

A TDM segítségével megvalósítható a megfelelő turisztikai
tervezés,
termék és vonzerőfejlesztés,
egységes és összehangolt marketing és kommunikáció,
emberi erőforrás fejlesztés,
idegenforgalmi beruházások,
Mindaz, amitől a régóta áhított idegenforgalmi fellendülést várhat-

juk!
(Részletesebb tájékoztatást a TDM-ről a www.piacter-insula.hu ol-

dalon található prezentációból kaphat az érdeklődő.)

Az alakuló ülésre több mint 100 meghívó került kiküldésre,
önkormányzatoknak, vállalkozásoknak és civil szervezeteknek. Az
ülésen 43 résztvevő volt, akik megfelelően reprezentálták a három fő
területet. A megjelentek többsége alapító tag lett, akik jóváhagyták
Novák Pál Apaj polgármestere által előterjesztett Alapító okiratot és

megválasztották az egyesület elnökségét. Ebben a három fő területet
képviselők egyenlő arányban, 3-3-3 fővel kerültek be. Az elnökség
összetétele:

Dr. Dávid László elnök, a parlament idegenforgalmi bizottságának
kültagja.

Novák Pál elnökhelyettes, Apaj polgármestere, a CSÖT elnökhe-
lyettese.

Dr. Szánthó Györgyné elnökhelyettes. a Sophia Idegenforgalmi,
Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. igazgató tulajdonosa.

Dr. Molnár Pál, a Kisdunamenti Civil Szervezetek Szövetségének
Elnöke.

Schuster János, az Apaj-Ürbőpusztai Természetvédő Vadásztársa-
ság elnöke.

Kreisz László, Taksony polgármestere
Gergőné Varga Tünde, Dunavarsány Önkormányzatának képvise-

letében.
Farkas Tamás, Szaktudásház Zrt. – Kék Duna Wellness Hotel kép-

viseletében.
Szöllősi Árpád,a KORAX igazgatója.
Az egyesület nyitott és az ide vonatkozó rendelkezés értelmében

minden idegenforgalomban érdekeltnek elemi érdeke az abba történő
belépés. Elsősorban a közösségben rejlő lehetőségek miatt. Fontos
tudni továbbá, hogy abban a térségben ahol TDM megalakult idegen-
forgalmi témában pályázatot csak TDM tagja nyújthat be!

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az egyesületbe.

A tagok közé nem csak a közvetlen idegenforgalomhoz kapcsolódó
szervezet és vállalkozás kerülhet. Az Alapító okirat elolvasható a
www.piacter-insula.hu oldalon. Ugyanitt találja meg a kedves érdek-
lődő a Belépési nyilatkozatot, melyet kitöltve és megfelelően aláírva
személyesen vagy postai úton továbbíthat az alábbi címekre. Sophia
Utazási Iroda 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 12. vagy a Kék Duna

1. A szilárd hulladék elszállításának díja: 
Az állandó lakás céljára szolgáló ingatlanokról elszállított háztartási szi-
lárd hulladékért, magánszemélyek, az üdülőterületi és üdülő céljára szol-
gáló ingatlanoknál magánszemélyek esetén, valamint a vállalkozások,
közületek által fizetendő díjak 2011. január 1-jétől december 31-ig, illet-
ve e díjtétel módosításáig:
1 alkalom /ürítési díj/ 60 l-es edény 380 Ft /ürítés + ÁFA
1 alkalom /ürítési díj/ 110 és 120 l-es edény 446 Ft /ürítés + ÁFA
1 alkalom /ürítési díj/ 240 l-es edény 880 Ft /ürítés + ÁFA
1 alkalom /ürítési díj/ 1,1 m3-es edény 3420 Ft /ürítés + ÁFA
Zsák: 244 Ft/db + ÁFA

2. Az ivóvíz fogyasztás díja és a kompenzáció mértéke: 
az ivóvíz szolgáltatási alapdíja: 514 Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
vízdíj:  354 Ft/m3 + ÁFA (intézmények, közületek, vállalkozók)
A szolgáltatási díjból a díjkompenzáció után a lakossági fogyasztó által
fizetendő összeg: 276 Ft/m3 + ÁFA
Az önkormányzat az ivóvíz köbméterenkénti hatósági díjához kompen-
zációt állapít meg:
az önkormányzat által adott engedmény összege 78 Ft/m3

Az ÁFA mértékét a mindenkori hatályos törvény szerint kell figyelembe
venni.

3. A szennyvízelvezetés és elszállítás szolgáltatási díja és kompenzá-
ció 2011. évre:

Szennyvízelvezetés szolgáltatási alapdíja: 1185 Ft/hó/fogyasztó + ÁFA
Szennyvízelvezetés szolgáltatási díja: 932 Ft/m3 + ÁFA (intézmények,
közületek, vállalkozók)
A szolgáltatási díjból a díjkompenzáció után a lakossági fogyasztó által
fizetendő összeg: 374 Ft/m3 + ÁFA
Az önkormányzat a szennyvíz köbméterenkénti hatósági díjához kom-
penzációt állapít meg: az önkormányzat által adott engedmény összege
558 Ft/m3

Tengelyen szállított szennyvíz díja:
A szennyvízcsatornával el nem látott területen:1456 Ft/m3 + ÁFA
A szennyvízcsatornával ellátott területen: 1710 Ft/m3 + ÁFA

Az ÁFA mértékét a mindenkori hatályos törvény szerint kell figyelembe
venni.



Tájékoztató Tájékoztató

Mikor ihatnak Délegyháza lakói a településen található két kútból
egészséges ivóvizet? Javulnak-e vezetékes víz nyomásviszonyai a nyári
hőség idején? Meddig kell még vízhiánnyal számolni, ha a több száz turis-
ta érkezik a községbe? Az ivóvízminőség javítási program során alkalma-
zandó technológia mennyire megbízható, vannak-e már ezirányú tapasz-
talatok? 

Ezek voltak a leggyakrabban feltett és választ váró kérdések a Vízke-
reszt napján, 2011. január 6-án a Délegyháza Község Polgármesteri hiva-
talában az ivóvízminőség javító programmal kapcsolatban megrendezett
lakossági fórumon. A megjelent érdeklődők dr. Riebl Antal polgármester-
től valamint a beruházás előkészítésében részt vevő szakemberektől kap-
tak választ kérdéseikre. 

A község kétfordulós pályázaton vesz részt az ivóvízminőség javítása
érdekében. Az első, 2011. januárban végződő szakasz célja a program, a
beruházás előkészítése, míg a második – a tervek szerint – 2012. december-
ben befejeződő szakasz során a tényleges beruházás valósul meg. Ennek
eredményeként az egészségügyi határérték alá lehet szorítani Délegyházán
a község két kútjából érkező vízben a vas-mangán-, illetve arzéntartalmat. 

Az előkészítő szakaszban valamivel több, mint 12 millió forintból kell
elkészíteni azokat a tanulmányokat, megszerezni a szükséges engedélye-
ket, beszerezni a szükséges műszaki, jogi és egyéb dokumentumokat, me-
lyekkel a község alátámasztja a beruházási igényét. Délegyháza eddig si-
keresen vizsgázott, már az előkészítési fázis költségeinek 85%-át is sike-
rült Európai Uniós pályázaton elnyerni. A teljes beruházás várhatóan 250
millió forintba kerül, melynek nagyobb részét a tervek szerint szintén eu-
rópai uniós forrás fedezheti. 

Dr. Riebl Antal polgármester a lakossági fórum résztvevőit köszönt-
ve arról számolt be, hogy a beruházás révén a település valamennyi lakója
egészséges ivóvízhez juthat, ráadásul Délegyháza kiszolgáltatottsága is
megszűnik, hiszen jelenleg az ivóvízvezetékekbe Dunavarsány település-
ről érkezik a víz. 

Buttinger Antal tervezőkiemelte: Délegyházán jelenleg két ivóvíz kút
található, de a felszínre kerülő ivóvíz mindkettő esetében egészségtelen. A
vas-mangán valamint az arzén tartalom nagyobb a megengedettnél. Arzén
esetében a jelenleg érvényes egészségügyi határérték 10 mikrogramm lite-
renként, az I. kút esetében ez 20 mikrogramm/liter, míg a II. kútnál 50
mikrogramm literenként.

Az előkészítő szakaszban végzett többirányú vizsgálat és elemzés azt
eredményezte, hogy a legcélszerűbb és fajlagosan legolcsóbb módszer az

egészséges ivóvíz létrehozására a vas-mangán illetve arzén mentesítő víz-
kezelő berendezést telepítése a jelenlegi kutakhoz kapcsolódva.  Az esz-
közök telepítését követően, a beruházás befejezése után már használni le-
het a kutak vizét. A jelenleg még egészségre ártalmas, helyi kutakból fel-
színre hozott víz a tervek szerint a Vadkörtefa utcában meglévő
vízműtelepen „tisztul meg”. Az önálló épületben helyet kapó vízkezelő
berendezés révén a két kút vizét összekeverve, megfelelő kémiai reakciót
lefolytatva és szűrést követően tisztított vizet lehet nyerni. A kezelt vizet a
meglévő illetve  részben újonnan kialakítandó kezeltvíz-tározóból részben
a szintén meglévő, részben új hálózati szivattyúk nyomják majd az ivóvíz-
hálózatba.

Délegyházán és különösen az üdülőövezetben a korábbiakban jelentős
gondot okozott a vezetékben tapasztalható nyomásesés, olykor vízhiány –
emlékeztetett a tervező. A beruházás során ez a probléma is megoldódik,
mert az üdülőterület direkt, közvetlen vezetéken jut ivóvízhez, így a tele-
pülés más részein, pl. a centrumban felhasznált ivóvíz itt semmilyen hatást
nem gyakorol, a víz nyomása megfelelő és egyenletes lesz a község va-
lamennyi utcájában, ingatlanán.  

Lakossági kérdésre a tervező elmondta: 
A beruházás révén jelentősen nő az ellátás biztonsága. A víztisztító be-

rendezések ill. a vízmű kapacitása a tervek szerint 800 m3/nap lesz. Ez
elegendő arra, hogy az intézmények, ipari üzemek igényén túl a lakossá-
got - beleértve a nyári időszakban a településre érkező turistákat, nyaraló-
kat is - teljes körűen kiszolgálja. A vízmű kapacitásának bővítésére a bete-
lepülőket és a község lakosság számának növekedését egyaránt figyelem-
be véve a következő években valószínűleg nem lesz szükség. 

A megjelent szakemberek elmondták azt is, hogy Dunavarsány hason-
ló, sikeres ivóvízminőség javító pályázata nem befolyásolja hátrányosan
Délegyháza község terveit. A két beruházás nincs kapcsolatban egymás-
sal, a két település tervei és az azok megvalósításához az Európai Unió ál-
tal nyújtott támogatás egymástól független. 

További lakossági kérdés nyomán elhangzott: 
A Délegyháza községben alkalmazandó vízkezelési berendezés és

technológia 1983 óta ismert, több helyen, többek között Újlengyel terüle-
tén jelenleg is alkalmazott, így műszaki és egészségügyi szempontból
semmilyen kockázattal nem jár annak alkalmazása. 

A beruházás megvalósításával kapcsolatban Dr. Riebl Antal polgár-
mester elmondta: A második fordulóban várhatóan 250 millió forintra rú-
gó költségekre a község igyekszik megszerezni a maximális 90%-os tá-
mogatást. A hiányzó 10%-os önrész Délegyháza község pénzügyi helyze-
te alapján előteremthető, így a beruházás pénzügyi finanszírozása biztosí-
tott. Minden remény megvan tehát arra, hogy 2012 decemberében a köz-
ség minden lakója egészséges ivóvízhez jut a Délegyháza két ivóvízkútjá-
ból táplált ivóvízhálózatból. 

Wellness Hotelbe 2300 Ráckeve Dömsödi u. 1. Hangsúlyoznom kell,
hogy a most és később csatlakozók jogai semmiben sem különböznek
az alapító tagok jogaitól.

Az egyesület közhasznú, és már a januárban TDM szervezetek ré-
szére meghirdetett pályázaton részt vehet. Ennek előfeltétele a sikeres
bírósági bejegyzés, és a szakmai regisztráció.

Az elnökségnek sok feladata van még a sikeres indulás érdekében.
Fel kell állítania az egyesület munkaszervezetét, információs irodáját.
Pályázati felhívás útján meg kell találnia a megfelelő vezető személyét
a TDM managerét. Fontos kérdés a tagdíjak igazságos rendszerének
kialakítása is.

Rajtunk fog múlni, hogyan tudunk élni a felkínált lehetőségekkel.

Dr. Szánthó Györgyné

Hogyan is áll fel egy TDM szervezet?
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A  Délegyházi Testépítő Sportegyesületünk  ne-
vében azzal  a tiszteletteljes  kéréssel fordulok
Önökhöz, hogy szíveskedjenek bennünket a sze-
mélyi jövedelemadójuk 1 %-val támogatni.

Egyesületünk neve:
DÉLEGYHÁZI TESTÉPÍTŐ SPORTEGYESÜLET

Adószámunk: 18664270-1-13

Az így átutalásra kerülő pénzösszegekből a
délegyházi ifjúsági és szabadidő sportot kívánjuk hatékonyabb, ma-
gasabb szinten működtetni.

A törvény által előírt feltételeknek megfelelünk, nincs köztartozá-
sunk, 17 éve be vagyunk jegyezve, 2009. január 21. óta közhasznú szer-
vezetként működünk.

Egyesületünket támogató segítségét előre is köszönjük!

Tisztelt Támogatóink! 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal tájékoztatása szerint a

2010. évi személyi jövedelemadó egy százalékából, a Délegyházi
Testépítő Sportegyesület részére felajánlott összeg nagysága: 66.589
Ft. Köszönöm, hogy bizalmukkal megtisztelik, felajánlásukkal segítik
egyesületünk tevékenységét, a szervezetünk a felajánlott összeget
működési céljaira használta fel.

Délegyháza  2011. január 15.

Köszönettel: Márton Róbert
Délegyházi Testépítő SE elnök

Mindig is ellene voltam a gyermekkel szembeni erőszaknak, de
igazán sosem mertem mélyebbre ásni a témában. Egyfajta  képzelet-
beli falat húztam magam és a médiában  elhangzott tragédiák közé,
melyben gyermekek estek áldozatul. Nemrégiben lettem figyelmes
az IWIW közösségi portálon egy olyan klubra – alapítója is áldozata
volt szülőanyja agressziójának – ami foglalkozik ezzel a hatalmas
problémával  és célja a brutális gyermekbántalmazók büntetésének
súlyosbítása. A klub neve: ÉLETFOGYTIGLANI BÖRTÖ NBÜN -
TE TÉST A GYERMEKÜKET BÁNTAL MAZÓK RA KLUB,
mely megtalálható a FACEBOOK-on is. A klubba már majdnem  68
ezren regisztráltak, ahol  kérdőív kitöltésével  és saját megfogalma-
zású ötletekkel , gondolatokkal lehet segíteni egyfajta  petíció meg-
írását a törvény módosításához. Rengeteg szomorú történet, médiá-
ban nem teljesen leadott tragikus esetek, fényképek kerültek napvi-
lágra, melyekről  sokan nem is tudnak, el sem hisznek. Minden elol-
vasott hír és megnézett kép után kicsit meghaltam! Akkor jöttem rá,
hogy sokan inkább tudomást sem vesznek az ilyen estekről, hiszen
így meg nem történté válnak. Pedig sajnos létezik és egyre több
gyermek esik áldozatul, mert  az ilyen bűntettek derülnek ki a legne-
hezebben és az elkövetők nevetségesen enyhe ítéletet  kapnak.  Sok-
szor végződik a bántalmazás halállal úgy, hogy a gyámügy, gyer-
mekvédelem nem is tudott semmiről, csak a szomszéd, rokon, barát.
Csak  Ők, de nem tettek semmit!

Igenis lehet és kell ellene tenni, pár kattintással regisztrálhatunk az
IWIW-en  vagy FACEBOOK-on alapított klubba  és járhatunk nyi-
tott szemmel, az észlelt vagy feltételezett bántalmazást pedig jelent-
hetjük , akár névtelenül, mert a  gyermekeknek vannak jogaik és az
őket ért családon belüli bántalmazás nem magán, hanem KÖZÜGY!

Nagyné Sipos Erika

Dr. Riebl Antal polgármester úr
kérésére felhívást teszünk közzé:

Állítsanak össze Délegyháza község
természeti szépségeiről, kulturális és
sporteseményeiről, rendezvényeiről egy
diaprezentációt.

Diák (10-18 év) és felnőtt kategóriá-
ban nevezhet be ebbe a versenybe minden
délegyházi lakos egy max. 50 diából álló
diaprezentációval (természetesen feliratok-
kal, zenei aláfestéssel).

A két legjobb alkotás díjazása mindkét
kategóriában 10.000-10.000 Ft.

A DVD-t jeligével, a kategória jelzésé-
vel kell leadni a Kölcsey Művelődési Köz-
pontban 2011. február 28-ig. Zárt borí-
tékban kérjük mellékelni a készítő nevét,
címét és telefonszámát.

Eredményhirdetés 2011. március 15-én,
a községi ünnepélyen lesz.



Folytatása a Délegyházi Hírek 2011. januári
számában megjelent fenti címkezdetű cikk 4.

részének…

A hivatkozott cikk végén a következő nyilatkozat olvasható:
„Délegyháza Község Önkormányzata a fenti cikktől elhatá-

rolódik, s a tárgybéli álláspontját a cikksorozat befejezését
követően fogja kifejteni.”

A rövid cikksorozat alapján már szélesebb körben közismert,
hogy a tárgyi beruházást számos szakterületi előírás megsérté-
sével, nem a jogérvényes (vízjogi engedélyes) kiviteli tervek
szerint hajtotta végre a kivitelező. E miatt ma ott tartunk, hogy
a Felügyelő Hatóság évek óta nem adja ki a létesítményre az
üzemeltetési engedélyt, ami egymagában is évről-évre veszte-
séget jelent az Önkormányzatnak. De várható az is, hogy
kényszerűségből kiegészítő pótmunkákat is kell végezni. Rá-
adásul a kivitelező a rendszerből „kispórolt” mintegy 60 millió
forinttal sem számolt el, illetve Őt, a beruházó Víziközmű Tár-

sulat és a szerződéses társberuházó partnere az Önkormányzat,
a mai napig nem számoltatta el.

Tulajdonképpen ez az alap sztori. A közérdek szolgálatában
továbbra sem intézkedik senki, jóllehet a hatóságok (Ügyész-
ség, Rendőrség) a rendezést szolgáló intézkedés módjára fel-
hívták a beruházók figyelmét. Mire várunk? Tényleg arra, hogy
elévüljön az ügy? Egyáltalán, kinek kellene végre intézkedni?

A cikkíró ezúton közli, hogy a tárgyban, a tájékoztatást szol-
gáló további cikket nem ír (cikksorozat befejezve!), reméli,
hogy a rendezést valamennyi illetékes részvételével tárgyaló-
asztal mellett fogják folytatni, illetve végrehajtani.

Az újság 2010. decemberi és 2011. januári számában az Ön-
kormányzat úgy nyilatkozott, hogy „a hivatalos, illetve a tárgy-
béli álláspontját”, a cikksorozat befejezését követően fogja ki-
fejteni.                 

Veress Béla,
a Társulat Ellenőrző Bizottságának tagja

Tájékoztató  Hirdetés  



Akik kedvet kap-
tak a színjátszásra,
azokkal örömmel
tudatjuk, hogy to-
vábbra is működik
a színjátszó kör.
Várjuk minden
kedves érdeklődő
jelentkezését a
Köl csey Mű ve lő -
dési Központban.

Derzsi Kata
24/212-005

Kölcsey Művelődési Központ hírei  

2010 december 16-án a falu lakói közösen készültek lelkiekben a közel-
gő ünnepekre a Kölcsey Művelődési Központban. 

A délelőtt folyamán a karácsonyi vásárban lehetett a még elmaradt
ajándékokat megvásárolni, közben forralt bort vagy teát is fogyaszthat-
tunk.

Délutánra megtelt a ház, sok gyerek és felnőtt várta az ünnepi műsort,
amit a Kölcsey Kórus nyitott meg karácsonyi énekekkel. Mindig öröm
őket hallani, most is csodálatosak voltak.

Ezután a Délegyházi Felnőtt Színjátszók népi betlehemes játékát cso-
dálhattuk meg. A színjátszó kör három hónapja alakult meg községünk-
ben, ez volt az első előadásuk. Purthál Jánosné Vera tanította be nagy oda-
adással a színdarabot. A darab által egy hagyományos, népi betlehemes já-
ték elevenedett meg szemünk előtt. A színészek játékán látszott a bemuta-
tót megelőző nagy munka, nagy áhítattal játszották szerepüket. A Kölcsey
Kórusnak köszönhetően pedig a dalok gyönyörűen hangzottak. A műve-
lődési házat átjárta a meghittség. Végül a szereplők és a közönség közösen
elénekelte a Mennyből az angyalt, majd Vera bemutatta a szereplőket, és
szép gondolatokkal engedett minket utunkra. 

Köszönjük nekik a feledhetetlen délutánt!

FALUKARÁCSONYFALUKARÁCSONY



Kölcsey Művelődési Központ hírei  

1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc
Szatmárcsekén a Himnusz megírását. Ennek em-
lékére 1989 óta ezen a napon erre az eseményre
emlékezünk, országszerte különböző kulturális
rendezvények által hívják fel figyelmünket évez-
redes hagyományainkra, tárgyi és szellemi érté-
keinkre, nemzeti összetartozásunkra. Immár ha-
gyomány, hogy minden év januárjában a Kölcsey
Művelődési Központ is kulturális programokkal
várja vendégeit a Magyar Kultúra Napján.

A Helytörténeti Gyűjtemény ünnepélyes
megnyitójával kezdődött az idei Kultúra Napja,
majd a Kölcsey Művelődési Központban telt
ház előtt kezdetét vette az ünnepi műsor.

Először Dr. Riebl Antal, polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket, majd Gáspár Orsolya
előadásában hallgathattuk meg a Himnuszt.

Ezután a magyar irodalomról, a magyar
nyelvről emlékeztünk meg:

George Bernard Shaw ír drámaíró mondta
egyszer: „Bátran kijelenthetem, hogy miután
évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet,
meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna
az anyanyelvem, az életművem sokkal értéke-
sebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen
a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta
pontosabban lehet leírni a parányi különbsége-
ket, az érzelmek titkos rezdüléseit.” 

Ennek tükrében a  magyar nyelv szépségéről,
sokszínűségéről hangzott el két vers Mikóné
Győri Mariann és Cserepes Lászlóné előadásá-
ban. A verscsokrot Szalai Tiborné zárta a ma-
gyar irodalom kedvelt témájáról, a szerelemről,
a reményről szóló verssel. 

A költemények után a dunavarsányi Erkel
Ferenc Zeneiskola délegyházi és dunavarsányi
növendékei mutatkoztak be. Csodaszép zongo-
rajátékot hallhattunk Jenei Enikőtől és Gergely
Gerdától, Barsi Réka és Száger Hanna, pedig fu-
vola játékukkal kápráztatott el minket. A két fiú
Karajos Tibor és Jenei Norbert pedig szaxofo-
non játszott nekünk.

A zeneiskolások után a Hunyadi János Álta-
lános Iskola két diákja, Helle Elizabet és Kani-
zsai Fanni duettje következett, akik a Polar
Express Bűvös Éj című számát adták elő. A ze-
nei összeállítást a Délegyházi Kölcsey Kórus és
citerazenekar zárta magyar népdalcsokrukkal.

Ezután a helyi tánccsoportok a Blue Stars, a
Pillangók, a Sunny Girls és a Pinky Girls elő-
adásában láthattunk szebbnél szebb táncokat. 

Az ünnepséget a hagyományos népi kultúra
képviselői, a Keringészavar Néptánc Együttes
zárta. Mindig öröm lelkes, boldog táncukat nézni.

A délután további részében Cseh Tamásra
emlékezve, aki 1943-ban ezen a napon született,
dalválogatást hallgattunk.

Köszönjük minden szereplőnek, felkészítő ta-
nárnak, megjelent vendégnek, hogy együtt ün-
nepelhettük a Magyar Kultúra Napját!

A Kölcsey Művelődési Központban 2011.
január 22-én ismét fantasztikus rendezvényt
láthattak a kedves érdeklődők, a Magyar Kul-
túra Napja alkalmából.

Hihetetlenül színvonalas műsort állítottak
össze a szervezők. Cserepes Cili volt a konfe-
ranszié....varázslatos volt és összeszedett és
nyugodt. Polgármesterünk nyitotta meg a ren-
dezvényt ünnepi beszédével. A fellépők fan-
tasztikusak voltak, főleg a Keringészavar,a
táncával(Pannika úgy sikítozott, kurjongatott,
pörgött-forgott, hogy azt hittem fölpattanok és
én is odamegyek táncolni. Ezzel a produkció-
val záródott a műsor,de voltak szavalók, p.l. a
Cserepes Cili nagymamája, meg a Masa is
gyönyörű verset mondott. A Kölcsey-kórus is
nagyon profi volt, ők egy magyar népdalokból
álló csokrot énekeltek el, olyan dalokkal,
amiknek a nagy részét még életemben nem
hallottam és nagyon tetszettek, citerakíséret
koronázta a fellépésüket. Táncoltak a Demeter
Tímea és Márton Bence-féle kicsik és nagyok,
énekelt Kanizsai Fanni és barátnője (alsós kis-
lány az iskolából, iszonyú akaraterővel és csa-
logány hanggal! Különböző hangszereken,
különböző korú gyerekek, szebbnél szebb da-
rabokat játszottak el. Mikóné Győri Ma ri ann -
tól pedig, meghallgathattunk egy érdekes ver-
set, amelyik a magyar nyelv nehézségéről,
változatosságáról és szépségéről szólt. A Him-
nuszt is egy iskolás nagylány szavalta el végig.

Nagyon jól éreztem magam és örültem,
hogy a sok érdeklődő ismét megtöltötte a
nagytermet.

(Egy délegyházi néző véleménye a
rendezvényről)



Kölcsey Művelődési Központ hírei  

Továbbra is várjuk pénte ken-
ként a kismamákat és babákat

DÉDELGETŐDÉDELGETŐ
foglalkozásunkon!

Időpont: minden hét péntekén, 10.30-tól.

„Hiszen sose lehet elég korán kezdeni
gyerekünk zenei nevelését, nem beszélve
arról, hogy milyen jó együtt játszani és
énekelni. Amit pénteken megtanulunk, azt
a következő foglalkozásig otthon többször
is eljátsszuk, mert nagy örömet okoz a ki-
csinek, és egyre több dalt, mondókát tanu-
lunk hétről hétre. Mi nagyon szeretünk
odajárni.” 

Egy Dédelgetőre járó „páros”

Kedves angolul tanulni vágyók!

Ne feledkezzenek meg róla, hamarosan
kezdődik az angol nyelvoktatás, előtte
szintfelmérő!

Szintfelmérő időpontja: 2011. február 3. 18
óra, a Kölcsey Művelődési Központban.

Első óra: 2011. február 8. 18 óra, a Kölcsey
Művelődési Központban. Régi tanulóinkat is
várjuk!

2011. április 9-én a Délegyházi Társastáncosok Jótékonysági Estet tartanak
a Kölcsey Művelődési Központban, amelyre szeretettel hívunk és várunk minden kedves vendéget!

Belépő- és támogatójegyek a Kölcsey Művelődési Központban kaphatók.
Tombolafelajánlást, egyéb adományokat köszönettel elfogadunk, amit a Kölcsey Művelődési

Központban lehet leadni.

A KÖLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
RENDSZERES FOGLAKOZÁSAINAK ÓRARENDJE

Hétfő

12.00-14.00
Gyermekjóléti

Szolgálat

14.00-17.00
Nyugdíjasklub

(kéthetente)

Patchwork
(ideje: megbeszé -

lés szerint)

17:00 -20.00
Asszonyklub
(minden hónap

második hétfőjén)

Kedd

9.45-11.00
Falugazdász
ügyfélszol-

gálata

14.30-15.00
Zongoraórák

16.00- 20.00
Társastánc

17.00-17.45
„Aprók

néptánca”

18.00-19.30
ANGOL

tanfolyam

18.00-19.30
Hastánc

Szerda

10.00-12.00
Gyermekjóléti

Szolgálat

13.00-15.00
Családsegítő

Szolgálat

16.00-19.00
Citera, Énekkar

17.30- 19.00
Társastánc 

18:00-20.00
FIDESZ-gyűlés
(minden hónap
első szerdáján)

18.00-20.00
Mozgáskor-

látozottak klub-
délutánja

(minden hónap
utolsó szerdáján)

Csütörtök

13.00-17.00
Grafika és
kerámia

17.00-18.00
Női kondi cio -

náló torna

18.15 -19.45
Kezdő hastánc

18.00-19.30
ANGOL

tanfolyam

18.00-20.00
Felnőtt

színjátszó kör

Péntek

10.30-11.00
Dédelgető

14.30-15.00
Zongoraórák

14.00-15.00
Színjátszó kör

(gyerek)

16.00-18.00
Sakk-kör

19.00-21.00
EDE-gyűlés

(minden hónap má -
sodik péntekén)

16.30-18.00
Utazók klubja
(minden hónap

utolsó péntekén)

18.00-20.00
Faluszépítők

Gyűlése
(minden hónap har  -

madik péntekén)

19.00-20.00
Felnőtt

társastánc

A Kölcsey Művelődési Központban!!!

Mindenkit sok szeretettel várunk!

2011. február 12. 21 óra
Ajándékkal jutalmazzuk, aki

jelmezben jön!



Az óvoda és az iskola életéből  

A december a várakozás és a csodák ideje. A gyerekek apraja-nagyja
várja a Mikulást, várja az általa hozott ajándékokat. December 3-án óvo-
dánkban, a Napsugár Óvodában ezt a napot tette felejthetetlenné Galam-
bos Ernő, helyi lakos. 

Az óvoda minden csoportja összegyűlt egy teremben, és egy kedves
bohócműsort tekintett meg. A gyerekek kacagásától, tapsolásától lett han-
gos a csoportszoba, a vidám műsor után pedig a bohóccal együtt várakoz-
tunk tovább a télapóra. 

Milyen nagy volt az óvodások öröme, amikor az ablakon keresztül
megpillantották a lovas kocsin érkező Mikulást!!! 

A gyerekek gyorsan felöltöztek, kimentek az udvarra, ahol csoporton-
ként versekkel, dalokkal köszöntötték a kedves Télapót, majd nagy öröm-
mel vették át csomagjukat a tréfás krampusztól.

Miután minden gyermek megkapta az ajándékát, a Polgármesteri Hiva-
tal udvarán kis pónin lovagolhattak, két kört tehettek a pónikkal vontatott
kocsin. Minden gyerek nagyon élvezte a lovaglást és a kocsikázást.

Az óvoda minden gyermeke nevében köszönjük a színes, élményekben
gazdag  napot, az ajándékot!



Karate  Karate  

Tisztelt olvasók!

„Új év, új élet.” Tavaly szép, eredményes
évet zárhattunk a versenyek, edzőtáborok és a
vizsgák szempontjából. A versenyzői ered-
ménylista élére ismét Puskás Viktóriaállhatott.
Ez nagyon szép eredmény. A tavalyi eredmé-
nyét megtartotta, ami kevés embernek sikerül.
November 13-án rendezték meg a II. Bushido
Kupát Budapesten, egy nagyon szép, új csar-
nokban. Itt is 300 körüli versenyző jelent meg,
ahol versenyzőinknek sikerült 1 aranyat, 2 ezüs-
töt és 1 bronzérmet szerezni. Az ezüstökből pici
hiányzott, hogy nem állhattak a versenyzők a
dobogó legfelső fokára. De hát egy verseny
ilyen. A győztest megtapsoljuk, de „holnap” az
lesz a győztes, aki felkészültebb, nagyobb szív-
vel küzd és legyőzi az ellenfelét. „A legjobb
mindig úton van.” Tokaji Tamás aranyérmet
szerzett! Tamásnak idén ez a 2. aranyérme. Pus-
kás Viki és Mészáros Krisztián ezüstérmet
szerzett. Végig versenyezték ezt az évet, ami
nagy erőbedobást kíván a versenyzőktől és a
szüleiktől egyaránt. Klujber Ákos Koppány
pedig bronzérmet szerzett. 2 héten belül kétszer
állhatott dobogóra, mint első versenyző.

Gratulálunk!

November 27-én központi edzést vezettem
Délegyházán Bartha Beatrix 2. danos mesterrel
30 főnek. Ide jöttek Pomázról, Budapestről,
Kiskunlacházáról, Dunavarsányról és Délegy-
házáról. 

Az edzés 10-kor kezdődött és 17 óráig tartott.
Fárasztó nap volt, de eredményes.

December 11-én Karate Évzáró Vacsora volt
az Erdei Vendéglőben, ahol 80 fő jelent meg,
ami kivételes létszám manapság. Itt megjutal-
maztam azokat a karatésokat, akik kiemelkedő-
en teljesítettek.

Január 4-én volt a Délegyházi Karate Klub
17 éves! Ez alatt az idő alatt sokan megfordul-
tak nálunk és bízom benne, még sokan megfor-
dulnak az elkövetkezendőkben. Méltó módon
igyekeztünk megemlékezni az évfordulóról a
vacsorán. A Robi Cukrászdában emeletes tortát
készítettek nekünk erre az alkalomra. Megnéz-
tük a régen készült bemutatókat, versenyeket
videón, a tavalyi összefoglaló filmünket. 17 év
nem rövid idő. Egy szervezetnél kifejezetten
nem. Valamitől él, teszi a dolgát. A klubba já-
rók töltötték meg akkor és töltik meg tartalom-
mal most is. 

Az év első versenye február 26-án lesz
Sátoraljaújhelyen amire elkezdtünk készülni tel-
jes gőzzel január 15-én.

Eredményes év, segítők nélkül nehezen jönne
létre. Szeretném megköszönni mindenkinek a
segítségét, aki egy picit is hozzátett a sikere-
inkhez 2010-ben! Legyen az verseny, edzőtá-
bor, bál, edzések, segédedzők, versenyzői felké-
szítés! Ha van olyan pici gyermeke, akinek nem
talál sportot, hozza el hozzánk!  Érdemes elka-
landozni kicsit a megújult honlapunkon sok vi-
deóval edzésekről, versenyekről…, hátha Ön /
Te is kedvet kapsz, hogy ennek a baráti társaság-
nak a tagjává válj! Internetes honlapunk címe:
WWW.SENSEIMAROSSY.HU

Mindenkinek Boldog Új Esztendőt kívá-
nok az egyesület nevében!

Marossy Károly 3 dan

2010-ben: 11 aranyérem, 9 ezüstérem, 11 bronzérem 



Hirdetések  Hirdetések  

2336 Dunavarsány, Pozsonyi u. 46.
Telefon:  +36-30-9-140-004

E-mail: daloexkft@gmail.com

Cégünk a következő termékek kereskedelmével és
beépítésével foglalkozik:

– műanyag nyílászárók (ajtó, ablak)
– redőnyök (műanyag , aluminium), rovarhálók (fix, mobil)

– beltéri ajtók (dekorfóliás)
– beltéri műanyag könyöklő (fehér, színes)
– kültéri műanyag könyöklő (csak fehér)
– aluminium párkányok (fehér , színes)

– műanyag takarólécek (fehér, színes, öntapadó)
– Aereco légszellőző (gázhoz, penészedéshez)

– szeletelt tégla

Műanyag nyílászáróink 6 kamrás kivitelben Gealan (német) vagy
Panorama (magyar) profilokból készülnek.

Az üvegezés alapáron (U=1.0 w/m2k) argon gázzal töltött.
Vasalat ROTO.

Rövid szállítási határidő.

Számítástechnikai
üzlet és szerviz

Cím: Délegyháza Szabadság tér 1-3.
(Művelődési Ház épületében)

Új és használt számítógépek, számítástechnikai eszközök
árusítása szervizelése, bővítése.

Mobiltelefon kiegészítők árusítása.
Vírusirtás, programok telepítése konfigurálása.

Szkennelés, videokazetták digitalizálása, grafikai
munkák, igazolványkép készítés, fénykép előhívás,
és minden, ami a számítástechnikával kapcsolatos.

Üzletünkben megrendelhető a Kevenet szolgáltató
műholdas televízió, illetve Internet szolgáltatása.
A Kevenet szolgáltatásaival kapcsolatban bővebb

információt kaphat üzletünkben, illetve a
www.kevenet.hu honlapon.

Amennyiben további kérdése volna, készséggel
állunk rendelkezésére üzletünkben,

illetve a 06-70-316-7240-es telefonszámon.

Szeretettel várjuk Önöket a Turi Plázába,
mert turizni JÓÓ!
Délegyháza, Árpád u. 1/a

Ny: H-P : 8-17h-ig, Sz: 9-12h-ig     

* * * * * * * * * * * *
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Tájékoztató  Hirdetés  

DÉLEGYHÁZI HÍREK hir detési díjai
Egész oldalas fekete 10.000.-
Fél oldalas fekete 5.000.-
Negyed oldalas fekete 2.500.-
Apróhirdetések 500.-

Apróhirdetésnek minősül a 30 szóig terjedő hirdetés.
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Fizetés számla ellenében készpénzzel vagy átutalással történik.
2011. januártól csak azokat a hirdetéseket tudjuk megjelentetni,

amelyeket előre kifizettek a megrendelők. Aki egész évre előfizeti
hirdetését, kedvezményt kap a hirdetés árából.

Hirdetésfelvétel:
Hirdetéseiket a hirdetési díj önkormányzati pénztárban, illetve a 
Kölcsey Művelődési Központba történő befizetése vagy átutalás 

(OTP: 11742180-15441654)  után adhatják fel.

Kölcsey Művelődési Központ – Ügyintéző: Derzsi Katalin
Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.

E-mail cím: delegyhazihirek@gmail.com • Tel./Fax: 24/212-005
Délegyháza Község Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztály

2337 Délegyháza, Árpád u. 8.

önkormányzati lap

Kiadja: Délegyháza Község Polgármesteri Hivatala
Felelős kiadó: Dr. Molnár Zsuzsanna

Főszerkesztő: Derzsi Katalin
Fotók: Bulyákiné Éberth Anna, Varga Gábor

E-mail cím: delegyhazihirek@delegyhaza.hu
Tel./Fax: 06-24-212-005
Készült: 1500 példányban

Eng. szám.: B/PHF/1408/P1994
Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

A szerkesztőség az övétől eltérő véleményeket is leközöl.
Fenntartjuk magunknak a rövidítés és az átszerkesztés jogát, az

eredeti szerzői szándék változatlanul hagyásával.
Megjelenik minden hónap utolsó hétvégéjén.

Nyomdai munkák:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza

Közérdekű telefonszámok:
1. Polgármesteri Hivatal

Tel.: +36-24/212-011, 06-24-542-155
Fax szám: +36-24/212-057, 06-24-542-156

2. Napsugár Óvoda
Tel.: +36-24/212-070

3. Hunyadi János Általános Iskola
Tel.: +36-24/212-055
Fax szám: +36-24/212-125

4. Kölcsey Művelődési Központ
Tel.: +36-24/212-005

5. Könyvtár
Tel.: +36-24/412-172

6. Orvosi rendelő
Tel.: +36-24/212-044

7. Orvosi ügyelet
+36-24/472-010

8. Fogorvos
Tel.: +36-24-212-753

9. Védőnő
Tel.: +36-24/412-128

10. Gyógyszertár
Tel.: +36-24/212-798

11. Posta
Tel.: +36-24/512-805

12. Polgárőrség: Boltos József
Tel.: +36-70/419-3549

13. Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság
Lenhardt Károly
+36-20-321-2255

14. Településőr: Trencsánszki Tibor
Tel.: +36-30/328-0304

15. Községgondnokság: Zólyomi József
+36-20-255-7345

16. Dunavarsány – Délegyháza Református
Egyházközség
+36-24/484-452

17. Katolikus Plébánia Dunavarsány
+36-24/472-017

18. Temetkezés: Elohim Kft.
Tel.: +36-30/678-9278, +36-30/236-4884

APRÓHIRDETÉS
Ápoltassa kezét és lábát kényelmesen, otthonában! Tyúkszem, sarokre-

pedés, benőtt köröm vagy csak egy kis bőrkeményedés? Hívjon bizalom-
mal! Várja hívását Kovács Zsuzsanna kéz- és lábápoló. 06-30-567-1075

***
Álláshirdetés: Ford Transit teherautóra sofőrt keresünk. Részletek:

www.szodakiraly.hu
***

Délegyházán ÉVADNYITÓ reklámáron eladók a III-as, és VI-os tó mel-
lett parcellázott 980-1300 m2 nagyságú építési telkek. A terület közműve-
sített. Az ár: 1.980.000–2.400.000 Ft. Érdeklődni lehet: 06-20-934-5918

***
Vízvezeték-szerelés, -javítás, duguláselhárítás, gyorsszolgálat, állandó
ügyelet hétvégeken is. 06/30-376-1796



Farsang  Farsang 

A farsang vízkereszttől (január 6.) hamvazó-
szerdáig tart, ami a húsvétot megelőző negyven-
napos nagyböjt kezdete. A farsang hossza évről
évre változik, hiszen utolsó napjának időpontja
attól függ, hogy mikorra esik húsvétvasárnap,
ettől a naptól kell visszaszámolni negyven na-
pot, ez lesz hamvazószerda. Az hogy a farsang
rövidebb vagy hosszabb ideig tart, a népszokás-
ok tekintetében többnyire nem lényeges, mivel
a tényleges farsang a népi gyakorlatban lénye-
gében farsang farkára, vagyis a nagyböjtöt
megelőző farsangvasárnapra, farsanghétfőre és
húshagyókeddre korlátozódik. 

A farsang zajos mulatságait egy ősi hiedelem
hívta életre. A középkorban azt hitték az embe-
rek, hogy a tél utolsó napjaiban - amikor rövidek
a nappalok és hosszúak az éjszakák - a Nap el-
gyengül, és a gonosz szellemek életre kelnek. Vi-
galommal, jelmezes karneváli felvonulással, bo-
szorkánybábu elégetésével akarták elűzni ezeket.

A farsang a tavaszvárás ősi örömünnepe. A far-
sang a rossz és tiltandó szokások közé tartozott,
sem az egyház, sem a világi hatóságok nem fo-
gadták el a farsang ünnepét, és az ezzel járó rend-
bontást, lármázást, zavargást. A farsangot nagy
evések, ivások jellemezték, ezzel kívánták a ter-
mészetet is hasonló bőségre késztetni. Az egyház
advent és nagyböjt idején tiltotta a házasodást, így
vált a farsang a lakodalmak időszakává is. 

A farsangot Európa-szerte megünnepelték.
Magyarországon a farsangi szokások a közép-
korban honosodtak meg, elterjedése a királyi ud-
varban, a városi polgárság és a falusi lakosság
körében történt. A farsangi szokásokban számos
idegen nép hatása érvényesült, elsősorban az
olasz és a német, de fellelhetünk bennük antik,
görög, római, szláv, germán pogány elemeket is.

Farsanghoz fűződő szokások,
hagyományok 

Farsangvasárnapot megelőző csütörtöki na-
pon már megkezdődtek a farsangi
előkészületek, a farsangi ételek készítése. Ezt a
napot nevezik kövércsütörtöknek vagy
zabálócsütörtöknek is. Szeged vidékén például
ilyenkor jó zsíros ételeket főztek és sokat ettek,
úgy tartották, így bő lesz a termés és kövérre
híznak a disznók. Jellegzetes farsangi ételek a
disznóhús, a kocsonya, a káposzta, a fánk és a
rétes. A farsangi fánknak mágikus erőt tulajdo-
nítottak, Sze rém ség ben azért sütötték, hogy ne
vigye el a vihar a háztetőt. A többi étel is bírt
mágikus erővel, hiszen a maradékokat megszá-
rították, porrá törték és később beteg állatoknak
adták. A hamvazószerda utáni napot csonkacsü-
törtöknek nevezték, ezen a napon a böjtöt meg-
szakították, és a farsangról maradt ételeket elfo-
gyasztották. A hívő katolikusok hamvazószer-

dától húsvétvasárnapig nem ettek húst és zsíros
ételeket, kivéve csonkacsütörtököt. 

Bálok, táncmulatságok:
Farsang utolsó három napján táncmulatságo-

kat rendeztek. Farsangkor nemcsak a legények és
a lányok rendeztek mulatságot, hanem a házas-
emberek, a különféle céhek, az asszonyok és a
gyerekek is. A tánc mellett nagy szerepe volt az
evésnek és az ivásnak is. A farsangi báloknak a
párválasztásban is nagy szerepe volt, a lányok ek-
kor adták a fiúknak a bokrétát, amit a kalapjukra
tűztek. A bálban azzal kellett először táncolni a
legényeknek, akitől az első bokrétát kapták.

Maszkos alakoskodások,
dramatikus játékok:

Farsangi álarcos játékokról már a 15. század-
ból is vannak feljegyzések. Mátyás király
Itáliából hozatott álarcokat. II. Lajos udvarában
is nagy farsangolás folyt. A 16. századtól ismert
Cibere és Konc, vagyis a böjti és húsételeket
megszemélyesítő alakok küzdelme.  

A játékoknak több fajtája létezett. Egyik típu-
sa a falufeljáró menet vagy felvonulás. Ezeket
nagyobb falvakban, mezővárosokban tartották.
A felvonulok különböző zsáneralakokat jelení-
tettek meg, mint a cigány, a koldus, a betyár, a
vőlegény, vagy a menyasszony. Különböző ál-
latokat is megjelenítettek, kedvelt volt a medve,
a ló, a gólya és a kecske. A menet végigjárta az
utcákat, időként megálltak mókáztak, vagy tré-
fás jeleneteket adtak elő. Nyugat-Dunántúlon
szokás volt a rönkhúzással egybekötött
álesküvő, amikor egy nagy kidöntött fát húztak
végig az utcán, időnként megálltak tréfás
esküvőt eljátszani. Álesküvőt akkor tartottak, ha
farsang idején nem volt esküvő a faluban. 

Másik típusa, amikor a falu valamelyik zárt
helyén (tollfosztóban, fonóban) adták elő dra-
matikus játékukat a szereplők. Közkedvelt volt
a medvetáncoltatás, a kecskemaszkos alakosko-
dás, a tréfás lakodalom.

(TÁTRAI ZSUZSANNA – KARÁCSONY
MOLNÁR ERIKA: Jeles napok, ünnepi szoká-
sok és UJVÁRY ZOLTÁN: Farsang című
könyvek alapján)

Hozzávalók (kb 21 db fánkhoz)
A fánkhoz: 500 g liszt, 200 ml tej, 40 g

élesztő, 50 g porcukor, 60 g olvasztott vaj, 5
db tojássárga

A sütéshez:olaj
A díszítéshez:baracklekvár, porcukor

Elkészítés
A lisztet egy edénybe tesszük. A langyos

tejet, a porcukrot, az élesztőt pedig egy másik
edénybe kimérjük, és hagyjuk 15 percig pi-
henni, hogy felfusson.

A lisztre öntsük rá az élesztős tejet, az ol-
vasztott vajat, és a tojások sárgáját. Egy faka-
nállal keverjük össze a tésztát, majd az asztal-
ra kivéve addig gyúrjuk, míg teljesen sima
nem lesz.

Az így kapott tésztát tegyük vissza a tálba,
takarjuk le, és meleg helyre téve kelesszük
duplájára kb. 30 perc alatt.

Ha a tészta megkelt, vékony liszten nyújt-
suk ujjnyi vastagságúra, és egy 6 cm
átmérőjű kiszúróval szaggassuk ki a fánko-
kat. A maradék tésztát összegyúrjuk, újra ki-
nyújtjuk, és kiszaggatjuk. A fánkokat 10 per-
cig pihentessük! 

Most a fánkok közepét ujjunkkal benyom-
juk. Kis adagokban kisütjük őket forró olaj-
ban. Az első oldalukat 2-3 percig sütjük - ha
gyorsabban pirul, lehet kevesebb idő is elég -,
majd megfordítjuk őket, és további 1-2 per-
cig sütjük. A sütést úgy kezdjük, hogy a fánk-
nak az az oldala legyen alul, amelyiken a
lyuk van, a lyukas felét, fedővel lefedve süs-
sük, ettől lesz szép szalagos a fánk. Mikor
megfordítjuk őket a másik oldalukra, akkor
már fedő nélkül süssük készre a fánkokat.

Figyelem! Ügyeljünk, hogy az olaj ne le-
gyen túl forró, mert sötét lesz a fánk! Mindig
annyi olajban süssük, hogy a fánk lebegjen,
ne érjen a serpenyő aljára, mert akkor is
könnyen megég. Sütés közben folyamatosan
nézzük a fánkokat, hogy szép világosak ma-
radjanak. 

A kész fánkokat szalvétával fedett tálcáta
szedjük, majd porcukorral leszórjuk, és ba -
rack lekvárral töltve tálaljuk.

Aki szeretne részt venni igazi télűző
farsangi felvonuláson, annak figyelmébe
ajánljuk a Mohácsi Busójárást, ami idén
március 3-8-ig tart. Ezt a télűző-tavasz-
köszöntő népszokást az UNESCO, vagyis
az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és
Kulturális Szervezete 2009 őszén felvette
az emberiség szellemi és kulturális örök-
ségének reprezentatív listájára. 

Részletes programok:
www.mohacsibusojaras.hu



Köszönet  

Délegyháza Község
Önkormányzata

köszönetét fejezi ki…
…a Falukarácsony szervezőinek, a

Kölcsey Kórusnak, a Felnőtt Színját-
szóknak, és vezetőjüknek, Purthál Verá-
nak az áldozatos munkáért, hogy szebbé
tették a karácsonyt.

…az Együtt Délegyházáért Egyesület-
nek, akik az iskolás gyerekek tankönyv
támogatására gyűjtöttek.

…a Délegyháza Faluszépítő Egyesü-
letnek a Mindenki Karácsonyfájának fel-
állításáért, lelkes munkájukért.

…Tihanyi Istvánnak, Hallai Tibornak,
Kulcsár Istvánnak, Morvai Pálnak, Gás -
pár Ferencnek, Keserű Sándornak,
Bándli Attilának önzetlen segítségükért,
mellyel hozzájárultak a jégpálya megva-
lósításához.

Délegyháza Község Önkormányzata


