
A nemzet művelt osztálya már nem ismerte: a
vérszerinti magyar letette, mint a divatját múlt kön-
töst, az idegen származású pedig soha nem is tudta.
Leszorult tehát a régi dal, egykor az egész nemzet
közös kincse, a nemzetfenntartó földmívelő osz-
tályra. Szerencse, hogy annak a régihez való szívós
ragaszkodása, próbált hűsége megőrizte mai na-
pig.Van olyan nézet, hogy a népdal nem több, mint
a nemzet legműveletlenebb, legdurvább rétegének
dala s ahhoz való. Tájékozatlanság, vagy az idegen
lélek ösztönös tiltakozása ez. A falu megőrizte a
sajátosan magáé mellett azt is, amit felülről kapott.
Régi főrangú költőink műveinek nem egy töredéke
maradt meg a nép közt, dallamukra többnyire
nincs is más forrás, mint a nép éneke. Aminthogy
falun még ma is hallani olyan fordulatait a magyar
nyelvnek, amelyeknek mását csak főuraink 2-300
év előtti leveleiben találjuk. Nem is olyan régen a
magyar fő- és közrend nyelvében egy volt. Dalkin-
cse is legnagyobbrészt közös lehetett. A magyar
népdal tehát nem pusztán a mai falusi élet vissz-
hangja, nemcsak a «falusi ember primitív érzései-
nek» kifejezője (Milyen különös, hogy a legáltalá-
nosabb emberi érzések a legnagyobb költők lant-
ján is a népdal «primitív» hangján szólalnak meg,
annál inkább, mennél erősebbek.), hanem az egész
magyar lélek tükre. Mint egy nagy gyűjtőmeden-
cébe, századokon át belefolyt a magyar érzelmi
élet minden patakja, nyomot hagyott benne a ma-
gyarság minden lelki élménye, bölcsőjétől fogva:
mert kétségtelennek kell tartanunk, hogy a magyar
dal a magyar nyelvvel egyidős. És talán nem is
olyan primitív az a «falusi lélek» s az a nyelv,
amely sejtető, képes kifejezéseivel olyan finom ár-
nyalatokat tud éreztetni, hogy Sylvester János nem
féltette a népet a Biblia rejtelmeitől? «Íl illen
beszidvel naponkid való szóllásában. Il ínekekben,

kiváltkippen az viráginekekben, mellekben csudál-
hatja minden níp az magyar nípnak elmijinek iles
voltát az lelisben, mell nem egyéb, hanem magyar
poezis!» A magyar ezer év előtt már régi keleti kul-
túrából került ide, s hozott magával valami keleti
humanizmust, ami az európai léleknek egy és más
tekintetben felette áll. Vannak, akik kicsinylően te-
kintenek a magyar dalra, mert egyszólamú. Ne fe-
ledjük, hogy többszólamú zene még csak Európá -
ban támadt, alig néhány száz éve. A világ négy-
ötödének zenéje egyszólamú; s a régi keleti, a gö-
rög, a gregorián zenében az egyszólamúság oly
művészi fejlettségre jutott ritmusban és dallamban,
hogy ezzel szemben a többszólamúság részben
visszaesést jelent. Azonkívül a többszólamú zené-
nek éppen nemzeti sajátságait elsősorban egyszó-
lamú dallamából és ritmusából lehet megállapítani.
Egyszólamú zenének a magyar népdal pedig
olyan, hogy párját ritkítja. Seregestül van közte 

Egyszerű dal édesdeden ömlő, 
Tiszta remekké magába’ szülemlő.
Azt mondják, nem lehet összemérni nagy alko-

tók gondolatait. Hogyne lehetne, mikor azok is
igyekeznek műveik alapgondolatait népdalszerű
tisztasággal és egyszerűséggel kifejezni. Csakhogy
ritkán érik el a népdal magától lett, hókristályszerű
tökéletességét. Egy-egy magyar népdal és egy-egy
beethoveni téma egymáshoz méltó testvérek. A
népdal ismeretlen szerzői is zsenik voltak, lehet,
hogy egyik-másiknak egész élete, műve egyetlen
dal. Minden nemzet azt tekinti klasszikus művé-
szetének, amely legtöbbet fejez ki a nemzet lelké-
ből, a legtökéletesebb formában. Kik a mi zenei
klasszikusaink? Nincs más zenénk, amely a ma-
gyar lélekbe mélyebben világít bele, ércnél tömö-
rebb, maradandóbb formában. A magyar népdal a
par excellence magyar klasszikus zene. Az európai

értelemben vett többszólamú magyar zene kiala-
kulásának útja sem vezethet más irányba. Más or-
szágokban a «magas művészet» fejedelmi udvarok
árnyékában, hatalmas polgárállamok védelme alatt
keletkezett. Nálunk az idegen uralkodóház nem
fejlesztette a nemzeti kultúrát, sőt inkább minden
erejével elnyomására törekedett. Az ország előke-
lői az uralkodóház szolgálatában és utánzásában
idegen művészetet pártoltak, ha egyáltalán volt kö-
zük hozzá. A városok német polgársága sem te-
remthetett magyar művészetet. A magára maradt
közép- és alsóosztály megtette, amit folytonos élet-
halálharca közben tehetett: fönntartotta a régit. Mi-
kor a középosztály is idegen kultúra eszményei fe-
lé kezdett fordulni: a nemzeti hagyomány őrzése a
népre és kispolgárra maradt. Így történt, hogy a
magyar irodalmi klasszicizmus megérése pillana-
tában az elidegenedett felsőbb osztályokra nem
támaszkodhatott, azoktól sem visszhangot, sem
ösztönzést nem várhatott. Petőfi költeményei egy
magyar szabómester költségén jelennek meg. De
még fontosabb, hogy nyelvet, stílust is csak a nép-
től kaphatott az irodalom. «Igy mondja a nép,
melynek Toldi nyelvét köszönöm», vallja Arany
János. «Itt a Helikon tanult a mezőtől.» (Jókai)
Ezért van a művészi magyar zene kialakulására
sokkal nagyobb fontossága a népdalnak, mint talán
más európai országokban volt. A magyar zenei
Helikon is, ha élni akar, csak a mezőtől tanulhat.
Így adja vissza a mező az egész nemzetnek a szá-
zadokon át híven megőrzött kincset. Visszaadja hi-
ánytalanul, sőt meggyarapítva: aranya antik fény-
ben tündököl, ékkövei tüze mélyebb lett. És mint
az ékszer is holt kincs a láda fenekén, életet akkor
kap, ha viselik: a népdal is mennél többeké lesz,
annál nagyobb lesz világító és melegítő ereje. 

Megjelent a Napkelet 5. 1930. májusi számában
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„Mint egy nagy gyüjtőmedencébe, századokon át belefolyt a magyar érzelmi élet minden patakja, nyomot hagyott benne a magyarság minden lelki
élménye, bölcsőjétől fogva: mert kétségtelennek kell tartanunk, hogy a magyar dal a magyar nyelvvel egyidős.” 

Kodály Zoltán: A magyar népdal művészi jelentősége (részlet)



Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2012. december 11-i rendes ülését a
Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartotta. Az
ülés kezdetén Görbe István képviselő tájékoztatta a
megjelenteket a közbiztonsági értekezlet eredmé-
nyeiről, majd dr. Riebl Antal polgármester beszá-
molt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Az ülés első napirendi pontja keretében a Kato-
likus Egyház képviseletében Kiss R. Sándor, a
Református Egyház képviseletében Dr. Bóna
Zol tán Délegyháza hitéletébe nyújtottak betekin-
tést. Második napirendként a Délegyházi Testépí-
tő Sportegyesület helyiségbérleti szerződésének
mó dosítását és a 2013. évi bérleti díját tárgyalta a
Képviselő-testület, majd pedig négy víziállás-
fennmaradási kérelem tárgyában született döntés.
Elvi döntés született az Óbuda telep előtti közúton
elhelyezni kért fekvőrendőr tárgyában, melyet a
Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támoga-
tási kérelmének tárgyalása követett. 

A hatodik napirendi pont keretében az Iskola
állami fenntartásba vételéhez és a működtetés
önkormányzat általi vállalásához kapcsolódó
döntések meghozatalára, valamint az átvétellel
kapcsolatos alapító okirat módosítás elfogadásá-
ra került sor. Ezt követően a Képviselő-testület, a
Polgármesteri Hivatal és a jegyzői adóhatóság
2012. évi munkájáról készített beszámolókat, va-
lamint a Képviselő-testület 2013. évi munkater -
vét, majd pedig a Polgármesteri Hivatal alapító
okiratának módosítását és a köztisztviselők 2013.
évi tel je sítménykövetelményeinek alapját képe-
ző célokat hagyta jóvá a Képviselő-testület. 

A novemberi ülésen hozott elutasító döntést
követően ismét tárgyalta a Képviselő-testület a
szilárd hulladék elszállításának szolgáltatási díja-
it, és a korábban a szolgáltató által tervezett 7,9%-
os díjemeléssel szemben az új hulladéktörvény ál-
tal megengedett 4,2%-os emelést fogadta el, a
25/2012. (XII. 12.) önkormányzati rendelettel. 

A rendelet szerint a szilárd hulladék elszállítá-
sának 2013. évi díjai a következők:
1 alkalom / ürítési díj / 60 l-es edény
402 Ft / ürítés + ÁFA
1 alkalom / ürítési díj / 110 és 120 l-es edény
480 Ft / ürítés + ÁFA
1 alkalom / ürítési díj / 240 l-es edény
946 Ft / ürítés + ÁFA
1 alkalom / ürítési díj / 1,1 m3-es edény
3.710 Ft / ürítés + ÁFA
Zsák    448 Ft/db + ÁFA

A Kölcsey utca közvilágítási hálózatának kiépí-
tése ügyében elvi támogató döntést hozott a Kép-
viselő-testület, majd pedig tájékoztatást kapott az
egészséges ivóvíz-ellátás biztosításáról. Tekintet-
tel arra, hogy az Alkotmánybíróság hatályon kívül
helyezte a Ma gyarország helyi önkor mányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a jogalko-
tásra felhatalmazó rendelkezéseit, a Képviselő-tes-
tület – törvényi kötelezettségének eleget téve – ha-
tályon kívül helyezte a tiltott, kirívóan közösségel-

lenes magatartásokról szóló 15/2012. (VII. 25.)
számú önkormányzati rendeletét (26/2012. (XII.
12.) önkormányzati rendelet).

A Magyarország 2012. évi központi költség-
vetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
módosításáról szóló 2012. évi CLXXXVII. tör-
vény  8. §-a szerint az állam egyszeri, vissza nem
térítendő támogatást nyújt az 5.000 fő lakosság-
számot meg nem haladó település 2012. decem-
ber 12-én fennálló adósságállományának teljes
kiváltásához, melynek kapcsán a Képviselő-tes-
tület ezen az ülésen fogadta el az adósságkonszo-
lidációhoz szükséges határozatot, és ennek okán
a folyószámlahitel adósságmegújító hitelre törté-
nő kiváltásához szükséges kormányzati engedély
iránti kérelem visszavonásáról szóló határozatot.

Végezetül Gomba Község Önkormányzatának
megkeresését tár gyalta a Képviselő-testület, és
döntött arról, hogy támogatja azt a kezdeménye-
zést, hogy a Közép-Magyarországi Régió a
2014–2020 közötti időszakban két önálló területi
egységet alkosson, Budapestet és Pest megyét. 

Délegyháza Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 2012. december 20-i rendkívüli
ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
tartotta. Az ülés egyetlen napirendi pontjaként – a
kiegészítő állami támogatás érdekében – döntés
született arról, hogy a délegyházi községi könyv-
tár intézménye kerüljön le az Országos Nyilvá-
nos Könyvtárak jegyzékéről, és az a Pest Megyei
Könyvtár szolgáltató helyeként működik tovább. 

Az ülések jegyzőkönyvei és az ülésen alkotott
rendeletek a község honlapján (www.
delegyhaza.hu), valamint a Könyvtárban olvas-
hatók.                        dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

Önkormányzati hírek  Tájékoztató 

Búcsú
Délegyházától

1933–2012
Varga Imréné elbúcsúzom kis Délegyházá-
tól, ahova 2008-ban érkeztem fiamhoz és
menyemhez, ahova Varga László fiam 32
éve letelepedett. Búcsúzom Délegyháza első
emberétől dr. Riebl Antal polgármester úrtól,
búcsúzom dr. Ladányi Györgyi háziorvo-
somtól, úgyszintén a Mozgáskorlátozottak
Szervezetétől és vezetőjétől Palóczai Kiss
Balázsnétól és Czédulás Miklósné Ágikától.
Köszönetemet szeretném kifejezni azoknak,
akik társadalmi munkát végeztek értünk. Bú-
csúzom gyermekeim közvetlen szomszédja-
iktól, ismerősöktől, és min denkitől, akit
megismerhettem. Visszatérek szülőföl dem -
re, Mátrade recs ké re, ahol 75 évet éltem. Ez
lesz végső nyughelyem.

Köszönöm, hogy itt élhettem.
Varga Imréné Margit néni

Szeretnék köszönetet mondani Füzes Tí -
meá nak, Gyuriska Józsefnek, dr. Reznik
Michaelnek és az Elohim Kft. dolgozóinak
áldozatkész munkájukért.

Köszönettel: Varga László és felesége

Anyakönyvi napló
Újszülöttek:

Iván Borostyán 2012. 12. 04.
Weiczner Gergő 2012. 12. 18.
Mikó Lőrinc András 2012. 12. 22.
„Szeretettel köszöntelek te édes kis csöppség,
Életed kísérje áldás és egészség!
Szüleidnek te légy a fény, életük aranya,
Mosolyod legyen napjaik csillaga.”

/ Simon Ágnes /

Házasságkötések:

Lenzsér Zoltán Károly – 
Szeitz Erzsébet Terézia

„Nem tudod, mit rejt a sorsod,
Mosolyt hoz-e vagy könnyeket,
Tanuld meg hát feledni a rosszat,
S őrizd meg a boldog perceket.”

/ Hemingway /

Elhunyt:

Varga Imréné 1933. 10. 07.
Csajági Lajosné 1926. 07. 25.
„Lelked, mint a fehér galamb,
csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk
már többé nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok közt
a legfényesebb csillag te vagy.
Utat mutatsz, mert szívünkben
örökké itt maradsz.”                       / Ismeretlen /

Lakóhelyet létesített: 16 fő
Tartózkodási helyet létesített: 3 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető



Önkormányzati hírek  Tájékoztató 

FELHÍVÁS
Olyan előadók, zenekarok (profi, amatőr)

jelentkezését várjuk Délegyházáról és kör -
nyékéről, akik szeretnék bemutatni produk-
ciójukat községünk lakóinak a Délegyházi
Napok (2013. június 15-16.) keretén belül. 

A jelentkezéshez szükséges egy rövid be-
mutatkozó szöveg, továbbá az előadó vagy
zenekar által játszott felvétel és egy darab
fénykép.

Jelentkezési határidő: február 28.

Elérhetőségek:
Kölcsey Művelődési Központ
2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.
kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu

Tisztelt Lakosság!
2013. január 1-jével kezdte meg működését a

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal a Pest Megyei
Kormányhivatal szervezeti egységeként. 

A járási hivatalhoz kerültek az okmányirodai
feladatok, egyes szociális, kommunális igazga-
tási feladat- és hatáskörök, a szabálysértési
ügyek, valamint a járási hivatal szakigazgatási
szerveként működő járási gyámhivatalhoz ke-
rültek egyes jegyzői gyámhatósági és a városi
gyámhivatali ügyek. 

A járási hivatal hatáskörébe kerültek az
alábbi ügyek:

• az okmányirodai feladatok (személyi azo-
nosító és lakcímigazolvány, vezetői engedély,
útlevél, jármű forgalomba helyezés, ideiglenes
forgalomból kivonás, rendszámtábla pótlása, el-
veszett forgalmi és törzskönyv pótlása stb.);

• egyes gyámhatósági ügyek (teljes hatályú
apai elismerő nyilatkozat felvétele, gyámhivata-
li felkérésre gyámhatósági és gondnoksági
ügyekben leltározási feladatok dokumentálása,
igazolatlan hiányzás és az iskolai támogatás
folyósításának felfüggesztésével kapcsolatos
feladatok, ideiglenes hatályú elhelyezés, véde-
lembe vétel);

• gyámhivatali terület (családi jogállás rende-
zése, gondnoksági ügyek, gyámsági ügyek, kis-
korúak házasságának engedélyezése, szülői ház
elhagyásának engedélyezése, családba fogadás
engedélyezése, eseti, illetve ügygondnok kiren-
delése, átmeneti nevelésbe vétellel kapcsolatos
döntések, tartós neveltek ügyei, utógondozottak
ügyeiben való eljárás, kiskorúak vagyoni ügyei,
örökbefogadás, otthonteremtési támogatás,
gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése);

• egyes szociális igazgatási ügyek (alanyi jo-

gú ápolási díj és fokozott ápolási szükségletre
tekintettel megállapított ápolási díj /méltányos-
ság kivételével/, alanyi és normatív jogcímen
megállapított közgyógyellátás, időkorúak jára-
déka, hadigondozottak ellátása, egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság);

• családtámogatási ügyek;
• köznevelési feladatok;
• egyéni vállalkozói tevékenység engedélye-
zése;

• menedékjogi ügyek;
• egyes kommunális típusú ügyek (pl. te me tő -
engedélyezés);

• egyes állategészségügyi feladatok (pl. állat-
otthon engedélyezés);

• szabálysértési feladatok;
• vízügyi hatáskörök;
• idegenrendészeti, honvédelmi ügyek;
• helyi védelmi bizottsággal kapcsolatos fel-
adatok;

• egyes speciális építéshatósági ügyek.
A fent leírtak alapján tehát már nem a Pol-

gármesteri Hivatalban intézhető az alanyi és
normatív közgyógyellátás, az időskorúak jára-
déka, az alanyi jogú ápolási díj, a fokozott ápo-
lási szükségletre tekintettel megállapított ápolá-
si díj, az egészségügyi szolgáltatásra való jogo-
sultság, a lakcímbejelentés.

Az állampolgárság megszerzésére irányuló
nyilatkozatot és kérelmet, továbbá az állampol-
gárságról lemondó nyilatkozatot, valamint az
állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti ké-
relmet (a továbbiakban együtt: állampolgársági
kérelmet) 2013. február 28-ig a Polgármesteri
Hivatal anyakönyvvezetőjéhez, 2013. március
1-jétől pedig már a Járási Hivatalhoz lehet be-
nyújtani.

Továbbra is a Polgármesteri Hivatalhoz
fordulhatnak az alábbi hatósági ügyekben:

• birtokvédelmi eljárás;

• hagyatéki eljárás;
• anyakönyvi eljárás;
• adóigazgatás és adóvégrehajtás;
• kereskedelmi engedélyezés;
• a helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz

kötött szociális ellátások (pl. rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatás, méltányossági alapon
megállapított közgyógyellátás és ápolási díj,
halmozottan hátrányos helyzet megállapítása,
átmeneti segély, temetési segély, aktív korúak
ellátása, lakásfenntartási kedvezmény stb.);

• jegyzői hatáskörben maradó rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény és a kiegészítő
gyermekvédelmi támogatás, valamint óvodáz-
tatási támogatás;

• egyes földművelésügyi, állategészségügyi,
vízügyi, az ipari igazgatással, valamint a kör-
nyezet- és természetvédelemmel, a közlekedési
és hírközlési igazgatással kapcsolatos feladatok
(pl. kifüggesztési ügyek).

A Járási Hivatal elérhetősége: 
Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park

1/A. (Szigetszentmiklós – Gyártelep, volt Cse -
pel Autógyár területe), tel.: 06-24/887-440.

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 13.00–18.00,
szerdán 8.00–16.00, pénteken 8.00–12.00.

A Járási Hivatal Kirendeltséget működtet
Dunavarsányban a 2336 Dunavarsány, Árpád u.
7. szám alatt.

Az okmányirodai ügyeket Szigetszent mik -
lóson, az Ifjúság tér 4. szám alatt (tel.: 24/410-
419, 24/468-686), valamint Dunaharasztiban, a
Báthory u. 1. szám alatt (tel.: 24/531-480,
24/531-481)  intézhetik. 

A tömegközlekedési eszközök (buszjáratok,
vonatok) menetrendje a www.menetrendek.hu,
valamint az elvira.mav-start.hu honlapon
megtekinthető.

dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző

TISZTELT
Délegyházi Polgárok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

mint közhasznú szervezet az Önök
érdekében a múlt évben Délegyházán és
környékén közel 40 alkalommal végzett

tűzoltási, kárelhárítási és mentési
feladatokat. A nagy nyári melegben

folyamatosan locsoltuk a poros utakat.
A jövőben is szeretnénk a lakosság

megelégedését kiérdemelni, ezért kérjük,
hogy adójuk 1%-ának felajánlásával
támogassák egyesületünk munkáját.

Adószámunk:  18726826-1-13

A Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tagsága nevében
KÖSZÖNJÜK!

A KÖLCSEY FERENC
KÖNYVTÁR 

NYITVA TARTÁSA

2013. január 1-jétől:
hétfőn                 13 – 18  óráig
csütörtökön    14 – 18  óráig 

A beiratkozás díja 320 Ft egy naptári évre,
diákoknak és nyugdíjasoknak ingyenes!

Érdeklődni a 
+36-30-6966-589-es

mobilon lehet.

Várom Önöket szeretettel: 

Bulyákiné Éberth Anna
könyvtáros
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Tájékoztatjuk Délegyháza lakosait, hogy községünkben a tüdőszűrés
időpontjai az alábbiak:

2013. március 6. (szerda) 11.45 – 17.45-ig
2013. március 7. (csütörtök) 07.45 – 13.45-ig
2013. március 8. (péntek) 07.45 – 13.45-ig
2013. március 11. (hétfő) 11.45 – 17.45-ig
2013. március 12. (kedd) 07.45 – 13.45-ig
2013. március 13. (szerda) 11.45 – 17.45-ig

A tüdőszűrés helye: 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi Csoportjának klubhelyisége
2337 Délegyháza, Dózsa György utca 59. („Orros ház”)

Fontos tudnivalók:
1. Kérjük, hogy a vizsgálaton lehetőleg munkaidőn kívül jelenjen meg.
2. Fekvőbeteg vagy járóképtelen beteg a körzeti orvossal távolmaradását

igazoltassa.
3. Aki 1 éven belül volt tüdőszűrésen (például más helyen), kérjük, hogy

annak igazolását (személyesen vagy családtagjaival) szíveskedjék a
helyszínen bemutatni.

4. Személyi igazolványát, TB-kártyát, valamint az előző évben kapott tü-
dőszűrő igazolást hozza magával.

Ma már kevesen tudják azt, hogy a tüdőszűrést a korábban népbetegség-
ként pusztító tüdőtuberkolózis miatt a múlt század hatvanas éveiben vezet-
ték be hazánkban. Az idősebbek pedig úgy tartják, hogy a tüdőszűrés ma is
kötelező. Ez azonban már nem így van. Alapesetben ma a tüdőszűrés nem
kötelező. Vannak olyan esetek, amikor egyes területeken TBC-fertőzése-
ket észlelnek, és az adott területi tisztifőorvos elrendelhet kötelező tüdőszű-
rést, ám ez szerencsére ritka. Azonban van egy nagyon fontos szempont,
ami miatt mindenkinek ajánlott a tüdőszűrés. Ezzel az eljárással ugyanis
hatékonyan lehet felismerni a tüdőrákos megbetegedéseket is. A szűréssel
a panaszmentes, korai stádiumban felfedezett betegségeknek jobbak a túl-
élési esélyei, nagyobb arányban lehet operációval eltávolítani a rosszindu-
latú daganatot a tüdejükből, mint azoknál, akiknél valamilyen panasz miatt
történtek az orvosi vizsgálatok és a betegség felfedezése. Különösen aján-
lott a szűrés a dohányosok körében, valamint a 40 év felettieknél – ők a be-
tegség szempontjából rizikócsoportnak tekinthetők. Arról sem szabad
megfeledkeznünk, hogy az ernyőfénykép-szűrések segítségével továbbra
is kiemelésre kerülhetnek egyéb betegségek is: természetesen a
tüdőtuberkolózis, bizonyos nyirokúti megbetegedések, a szív alaki elválto -
zá saival járó kórképek stb. A tüdőszűrés tehát mindenképpen fontos és
hasznos megelőző vizsgálat, amire mindenkinek kell hogy legyen ideje, rá-
adásul gyors és egyszerű.

Évente egy alkalommal önkormányzatunk segítséget nyújt ahhoz, hogy
a vizsgálatért Délegyháza lakóinak ne kelljen messzebbre utazniuk. Amíg
a szűrés kötelező volt, nagyon kevesen voltak, akik nem vettek részt a vizs-
gálaton. Mára már jelentősen lazult az állampolgári fegyelem, a sietős, haj-
szolt világban sokan mondanak le egy ilyen lehetőségről, pedig ez nem he-
lyes cselekedet.

Településünk egészségi állapota mindannyiunk közös ügye, ezért azzal
a kéréssel fordulok Önök felé, hogy minél nagyobb számban vegyenek
részt a tüdőszűrésen, illetve jelezzék azt a lehetőséget családjaiknak, isme-
rőseiknek is.

Dósa Renáta
Népesség-nyilvántartási Igazgatási főelőadó

Tervezett programok a
2013-as évre

Időpont Rendezvény megnevezése
Január 26. 15 óra Magyar kultúra napja (január 22.)
Február 15. 15 óra Iskolai farsang
Február 23. Téltemetés
Március 9. Nőnapi batyus bál
Március 14. 11 óra Iskolai ünnepség
Március 15. 15 óra Községi ünnepség
Április 11. 11 óra Szavalóverseny 
Április 13. A magyar költészet napja (április 11.) előadás
Április 20. Táncos jótékonysági est
Április 21. A Föld napja (április 22.), falutisztítás, virágültetés
Május 1. Egész napos családi rendezvény
Május 5. 15 óra Anyák napja
Május 19. Pünkösdi királyválasztás és lovas felvonulás
Május 26. Gyermeknap, számháború
Május 26. Magyar hősök emléknapja
Május 29. Challenge Day – Kihívás napja
Június 2. Pedagógusnap
Június 2. A nemzeti összetartozás napja (június 4). előadás
Június 14. 17 óra Ballagás 
Június 14-15-16. Délegyházi Napok, Népzenei Találkozó
Június 29. A magyar egészségügy napja (július 1.) 

Egészségnap
Július 8-12. Aranykéz kézműves tábor
Augusztus 20. Ünnepség

Egész napos rendezvény
Október 4. 19 óra Aradi vértanúk emléknapja (október 6.)

Gyertyagyújtás, Szabadság tér
Október 6. Magyarok Nagyasszonya ünnepe, 

Templombúcsú, Szeretetvendégség
Október  12. Szüreti bál és felvonulás 
Október 22. 11 óra Iskolai ünnepség
Október 23. 10 óra Községi ünnepség
Október  2. fele Hunyadi Nap
Október 26. Tökfesztivál
November 2. fele Művészeti est
November 19. Szent Erzsébet ünnepe, Szeretetvendégség
November 23. Katalin-napi batyus bál
November 30. Idősek napja
December 6. Mikulás
December 14. 14 óra Mindenki karácsonyfájának díszítése
December 15. Mindenki karácsonya
December 24. Halászléosztás
December 31. Szilveszter

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy az eddigi évektől
eltérően a március 15-i ünnepségünk nem délelőtt, hanem délután
kerül megrendezésre.

K Ö S Z Ö N E T
Köszönetet szeretnénk mondani az Önkormányzat minden dolgo-

zójának a kedves ajándékutalványért, valamint a Margaréta Nyugdí-
jasklub tagjainak és a falubelieknek, hogy meglátogattak és ajándé-
kot, süteményt, gyümölcsöt hoztak nekünk.

Hálás köszönettel és szeretettel:                  Thauerl András és felesége

Tüdőszűrés!
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MAJOSHÁZI HOSPICE HÁZ
bevételek – kiadások: 2009 – 2012-12-31

2013. évi tervek:
– villamos energia létesítése, – kútfúrás, – alapozás és pince építése, –
könnyűszerkezetes raktár építése
Tartalékunk megközelítőleg fedezi a fenti költségeket.

Majosháza, 2013. január 15. Kontha Benőné sk. diakónus – elnök

A Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (REDUKIDI) számít adójának 1%-
ára, mellyel a környező településeken, köztük Délegyházán is működő hospice ellátást,
a daganatos betegek OEP által finanszírozott, ingyenes otthoni ápolását látja el.

Adószámunk: 18673539-1-13
Az épülő Hospice Ház támogatható „Téglajegy” vásárlásával személyesen dr.

Ladányi Györgyi háziorvosnál, Palóczai Kiss Balázsnénál (Máltai Szeretetszolgálat,
Mozgáskorlátozottak Egyesülete) Délegyháza, Kossuth u. 60., tel.: 06-70/434-51-65
és Füzes Tímeánál Délegyháza, Ady E. u. 11/b, tel.: 06-30/393-68-31.

Adományát banki átutalással is megteheti az OTP-nél vezetett 11742180-
20066150 sz. bankszámlára – „Hospice Ház” megjelöléssel. Cégeknek adóigazolást
adunk.

2010–2012 között beérkezett adományok:
Vendégváró Receptkönyv: 704.600 Ft, Téglajegy: 1.001.500 Ft, adomány:

1.500.000 Ft, azaz mindösszesen: 3.206.100 Ft.
2009–2012 között ráfordításaink: (építési engedélyezés és nyomdai költségek)

2.202.290 Ft.
A Hospice Ház a ráckevei kistérség 20 településén élő

daganatos betegek intézményi ellátását biztosítja.
A betegeink nevében köszönjük az eddigi nagylelkű támogatásokat!

Kontha Benőné diakónus – elnök, tel.: 06-20/58-44-653
Weboldal: www.dunamentidiakonia.hu – e-mail: diakonia@xnet.hu

Ápolási eszközök kölcsönözhetők – tel.: 06-20/311-92-42 (munkaidőben)

A Délegyházi
Mozgáskorlátozottak és a

Máltai Szeretetszolgálat hírei

A Mozgáskorlátozottak részéről 2012. 11. 09-én zártuk
az esztendőt. A taglétszámunk 74 fő. Mire ezeket a híreket
olvassák, már három tagtársunk örökre búcsúzott tőlünk.

Sajnos a követező esztendő nem hozott kedvező helyze-
tet számunkra, nagyok a megszorítások. 

A 2012-es évben 8 szervezet szűnt meg a Mozgáskorlá-
tozottak részéről tagdíj nem fizetése, illetve a tagok és a
vezetők érdektelensége miatt. Általában a mi korosztályunk
már „elfáradt”, és egészségi okokból kifolyólag lemond a
titkári beosztásról, illetve a vezetésről, ugyanakkor a fiatal-
ság pedig semmi áron nem vállalja a „társadalmi munkát”. 

Tagdíjbefizetésünk 90 százalékos volt. Fürödni egyszeri
alkalommal voltunk, július 31-én, Cegléden. Ezt az utazá-
sunkat Délegyháza Község Önkormányzata támogatta
40.000 forinttal.

2012. 12. 20-án 41 db élelmiszercsomagot osztottunk a
Mozgáskorlátozottak és a rászorulók részére, a Mozgáskor-
látozottak és a Máltai támogatásokból.

Természetesen, aki nem kapott az ünnepek előtt, 2013.
január 14-25. között ismét lesz kiosztás a Mozgáskorláto-
zott tagoknak és a rászorulóknak, mert hála az égnek, van rá
lehetőségünk! Sajnos utána megint várjuk a támogatásokat,
hogy segíteni tudjuk a falu rászoruló lakóit.

Minden tagtársunknak kívánunk továbbra is nagyon jó
egészséget és családi boldogságot!

Mozgáskorlátozott Szervezet Vezetősége

Máltai záró közgyűlésünk március hónapig lesz megtart-
va, ugyanis december hatodika óta hat állandó segítőnk, il-
letve csoportvezetők (2 fő) ágyban fekvő betegek lettek.

Nagyon sajnáltuk, hogy elmaradt az élelmiszercsoma-
gok kihordása. 

A Mikulás ünnepséget sikerült december 6-án reggel 8
órától 13 óráig befejezni, 335 darab Mikulást és 2 kg sza-
loncukrot osztottunk szét a bölcsődében, az óvodában és az
általános iskolában. Úgy gondoltuk így lesz a legjobb, mert
így minden gyermek, aki a faluban lakik, az részesülhetett a
Mikulás zsákjából.

Reméljük, az idei esztendőben is eljön a Mikulás (néni). 
A Máltai évet megelégedéssel zártuk, hála az égnek, dol-

goztunk is sokat érte.
Udvari válogatás négyszer volt. Adományt kaptunk a

Központból is több alkalommal, illetve a két gyűjtőhelyről
is. Reméljük, hogy az idei évet is hasznosan és a falu lakói-
nak megelégedésével zárjuk majd.             Máltai Vezetőség 

MEGHÍVÓ
Téltemető vigasságok

A Délegyházi Faluszépítő Egyesület téltemető vigasságot rendez a falu lakói és
a környékbeli lakosok számára. Kicsiket, nagyokat, szülőket, nagyszülőket, bará-
tokat, mindenkit sok szeretettel várunk. 

Programjainkat február 23-án szombati napon 14:00 órai kezdettel a Kölcsey
Művelődési Központban rendezzük.

Jelmezversennyel, bábuégetéssel, íjász attrakcióval, színes programokkal, jó
hangulatú ügyeskedővel, álarc-, csörgő- és zörgőkészítéssel, arcfestéssel, helyi
fellépőkkel, busókkal és igazi „nagymama fánkjával” várunk minden érdeklődőt!

A belépés díjtalan, és a rendezvény teljes ideje alatt büfé várja vendégeinket. 
Az esemény jótékonysági, melynek teljes bevételét az íjászcsapat eszközállo-

mányának bővítésére és az evezőscsapat kellékeire fordítjuk.

Bevételek:
Vendégváró Receptkönyv
2010 148.600,-
2011 199.000,-
2012 357.000,-

704.600,-
Téglajegy:
2013 1.001.500,-
Házelnök adománya: 1.500.000,-                                    

2.501.500,-
összesen: 3.206.100,-

Kiadások:

2009 Talajmechanikai szakvélemény: 175.000,-

2011 Telek értékkülönbözet: 520.000,-

2012 Tervek, építési engedélyezés: 1.367.290,-

Receptkönyv nyomdai költsége: 250.000,-

Téglajegy nyomdai költsége: 140.000,-

összesen: 2.202.290,-



A Kölcsey Művelődési Központ hírei Tájékoztató

Karácsony táján a Kölcsey
Művelődési Központban

Idén is mozgalmasan telt a december Központunkban. A Mikulást követően a
ház élete a karácsonyi készülődésről szólt. A hagyományokhoz híven a
Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársaival
közösen játszóházat tartottunk a gyerekeknek, ahol sok szép ajándék készült a
szorgos kezek munkájának köszönhetően. Délegyháza Község Önkormányzata
karácsony alkalmából meseelőadással ajándékozta meg a gyerekeket. Az óvodá-
sok a Rémusz bácsi meséit, az iskolások pedig a Csalavári Csalavért láthatták a
MiaManó Színház színészeinek előadásában. 

A Kölcsey Művelődési Központ csoportjai is megtartották hagyományos év-
záró rendezvényeiket, ebéddel, vacsorával, bemutatóműsorokkal ünnepelték a
karácsonyt és búcsúztatták az évet. 

Mindenki karácsonyán pedig közösen is ünnepelhettünk. A karácsonyi vásár-
ban ki-ki beszerezhette a még elmaradt ajándékokat, süteményeket, díszeket, a
kézműves foglalkozáson karácsonyfadíszeket, gyertyatartókat és képeslapokat
készítettünk, délután pedig csoportjaink gálaműsorát tekinthették meg vendége-
ink.

2013-ban is várjuk Önöket szeretettel a Kölcsey Művelődési Központ foglal-
kozásain, rendezvényein!

Derzsi Katalin művelődésszervező

Az egyes tavon úszik, kéménye van, mi az?

Közösségi szauna avató
2013. február 16. 14-16 óra között az

egyes tónál

Tóparti szaunája bárkinek lehet, de körpanorámás, vízen
úszó, szabadon használható közösségi szaunája csak 
Délegyházának van!  

Húzz télikabátot a fürdőruhádra, hozz egy törölközőt, és
nyissuk meg együtt a Culburb, Délegyháza és a H3T épí-
tésziroda együttműködésével létrejött szaunát! A parton
maradókat és a kellően felfrissült szaunázókat forralt borral
is várjuk. 

A projekt a CULBURB program keretében valósul meg.
Támogatók:
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Új foglalkozás a Kölcsey
Művelődési Központban

Alakformáló torna light
Könnyű alakformálás kezdőknek, kismamáknak, nagyobb túlsúllyal,

érzékeny ízületekkel rendelkezőknek és az idősebb korosztály számára.
Ezt bírni és szeretni fogod!

Februártól minden szerdán 9 órától a délegyházi 
Kölcsey Művelődési Központban.

Várlak szeretettel! Kordics Andrea (30/336-2010)

A haladókat továbbra is várom a megszokott időpontokban, hétfőn és
csütörtökön 18.30-tól.

Lezárult a 2012-es év. A Flavonos Klub
életének nyitó dátuma ehhez kötődik. Na-
gyon boldogok vagyunk, hogy februárban
egy  olyan közösségnek lettünk a tagjai, akik
az egészségmegőrzést nemcsak szavaikban,
hanem tetteikben is kinyilvánítják. Sok érde-
kes eseménynek voltunk a részesei, ezekről
egy fotómontázs is tanúskodik! A karácso-
nyi finom falatok sem maradhattak el! A
meglepetésműsort pedig Torda Angélának
és leányka hastáncosainak köszönjük, akik igazán elbűvölőek voltak!

Az új évet utószilveszteri hangulatban indítottuk. Nagy-nagy örö-
münkre sok új vendég fogadta el meghívásunkat: Dunavarsányból,
Szigethalomról, Dunaújvárosból is érkeztek hozzánk klubozni vágyó fi-
atalok! Meghívott előadónk, Székely Orsi arra buzdított minket, hogy
„alapanyagcsere” mottónkat szem előtt tartva töltsük meg bevá sár ló -
kocsijainkat! Hagyományos ételek –  régi-új alapanyagok! Biztos recept
az elismerésre, az egészségünk megőrzésére, az aktuális karcsúsodásra!
Köszönjük dr. Ladányi Györgyi háziorvosunknak a tudományos kiegé-
szítéseket. Továbbra is jókedvvel, újdonságokkal, meglepetésekkel,
szeretettel várjuk a hozzánk betérőket! Legközelebb február második
péntekjén, 8-án találkozunk a Művelődési Központban. A facebookon
lájkolható: Délegyháza Életháza.

Flavonos Klub



Iskolánk életéből 

Köszönjük…
a Mozgáskorlátozottak Délegyházi Szervezetének csokimikulásait,

mellyel minden egyes tanulót megajándékoztak a Mikulás nevében.

Cipősdoboz akció
Iskolánk tanulói és nevelői sok-sok cipősdobozt töltöttek meg ajándé-

kokkal, melyeket a rászoruló gyermekek közt osztottunk szét a tavalyi év
utolsó tanítási napján. Jó volt látni a meglepetéstől és váratlan örömtől
felragyogó szemüket…

Karácsony iskolánkban
December 18-án a Kölcsey Művelődési Házban ismételten előadtuk a

Művészeti Estek osztályprodukcióit, de most az összes tanuló jelen lehetett
és élvezhette a kiemelkedő színvonalú műsorszámokat.

A tornacsarnokban kedves és vidám karácsonyi műsort adott elő az 1.
osztály Király Lászlóné és Babaitis Tímea tanítónők betanításában.
Közreműködött a Mákvirágok iskolai énekkar Petőné Bartalis Piroska és
Mártonné Nagy Veronika vezetésével. Jó ötlet volt részükről, hogy egy szép
régi népi karácsonyi éneket tanítottak a közönségnek is, melyet meghatottan
énekelt az egész iskola, együtt a velünk ünneplő szülőkkel és vendégekkel.

A Szülői Közösség süteménnyel-szendviccsel támogatta az osztályka-
rácsonyokat, hiszen szép szokás nálunk, hogy az osztályok tanulói
megajándékozzák egymást és buliznak egyet, hiszen a szilveszter már a
téli szünetre esik…



Iskolánk életéből 



Délegypercesek 

A csoport bemutatkozása:

Fiatal, a kultúra különböző területein (építészet, színház, örökség
menedzsment) tevékenykedő szakemberek vagyunk. Délegyháza
irán  ti különös érdeklődésünket a Culburb kulturális akupunktúrára
(kisléptékű beavatkozásra) épülő városfejlesztési program keltette fel.
Ennek keretében, 37 műből pályázat útján kiválasztva valósulhat meg
az általunk tervezett Small Interpretations (Tájfordítások) hely spe ci -
fikus munka. Az előkészületek, kutatások 2012 márciusában
kezdődtek el.

Helyi történetekből és a lokális emlékezetnek, a település fej lő dé -
sének fontos helyeiből álló hálózatot építünk. Ezen belül a helyszínek
és a narratívák egymáshoz kapcsolását olyan játékos, olykor a fikciót
sem nélkülöző eszközökkel kívánjuk létrehozni, hogy az eredmény új
értelmezést adhasson mind Délegyháza értékeire, mind a helyben
megforduló egyének és közösségek interakciójára vonatkozóan.

Munkánk eredményeként a lakosok és a visszatérő „vendégek” in-
terjúi alapján egy történetekből és helyekből álló falutérkép jön létre,
ami a vasútállomás környékén ad majd útmutatást helyieknek és láto-
gatóknak. A térkép pontjaihoz kis padok és történeteket elmesélő táb-
lák kapcsolódnak majd.

Szeretnénk ha a helyben élő, tevékenykedő emberek minél jobban
részt vehetnének a megvalósításban, ezért nem csak történetek elme-
sélésénél számítunk a segítségükre, hanem a térkép, a padok létreho-
zásánál is. Legyen szó ötletről, kétkezi munkáról, hulladék fáról,
festékről vagy bármiről, ami még inkább délegyházivá teszi majd az
alkotásokat.

További információ és jelentkezés a tajforditasok@gmail.com cí-
men vagy a következő mobilszámokon:

Weninger Klára: 30/352-0555
Sebők Borbála: 30/616-5932
Bőczén Árpád: 20/365-9954

Facebook oldalunk: www.facebook.com/Delegypercesek

Délegypercesek:

Ha megfigyeljük a délegyházi tavak formáját, akkor észrevehetjük,
hogy több háromszög alakú tóból áll. Ennek oka, hogy a tavakat létre-
hozó kavicsbányászat során a kotró mellett futó sínt mindig egy pont
körül forgatták, majd mikor egy területen befejezték a termelést, a
kotrót áthelyezték a következő termelési pontra, ahol szintén egy pont
körül forgatták a hozzá tartozó bányavasút sínjét.

A délegyházi bányatavakat bányavasút kötötte össze, aminek sín-
darabjai és talpfái még most is megtalálhatóak az aszfalt alatt, a ker-
tekben a föld alatt, vagy éppen az itt lakók által újrahasznosítva vala-
milyen formában, például bejárati kapu sínjeként.

A ’80-as években a délegyházi tavak a naturisták kedvelt célpontjá-
vá váltak, több ezren jártak az itt létrejött naturista strandra, vagy csak
valamelyik tópartra. Az egyik tó a vonatablakból is jól látható volt, a
partján napozó naturistákra mindenki kíváncsi volt, ezért az a mondás
járta, hogy a vonat a nudista strand felé dől.
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Délegypercesek 
Az I-es tó partján, ahol most egy strandfocipálya van, régen rizster-

mesztés folyt egy ideig, de miután nem bizonyult túl sikeres ötletnek,
hamar megszűnt. A helyén később elkerített strandot alakítottak ki,
öltözőkkel és vízifocipályával, ami elég népszerű volt. A helyi lako-
sok ingyenesen használhatták, de másoknak belépőt kellett fizetniük.

1966-ban egy MiG-21-es repülőgép zuhant a II-es tóba. Miután a
Delfin Szakosztály búvárai kihozták, kiderült, hogy éles fegyverekkel,
bizonyos pletyka szerint szupertitkos technológiákkal volt felszerelve.

A megye legidősebb vadkörtefája, amely Délegyháza címerében
szerepel, igen gyorsan öregszik, 100 évvel idősebb mindig, mikor az
emberek beszélnek róla. Ugyanakkor sok helybéli lakos nem is tudja
pontosan, hogy hol található Délegyházán belül.

A ’60-as években  a Szabadság téren vándorcirkuszosok léptek fel,
a téren állították fel a sátrukat, és az alatt a két hét alatt, amíg a falu-
ban voltak, bekapcsolódtak a falu életébe, gyerekeik, akik szintén fel-
léptek velük együtt, a helyi iskolába jártak. A nézők nem pénzzel fi-
zettek az előadásért, hanem fával, élelmiszerrel. Egyszer egy medve
elszabadult, nagy riadalom támadt, mindenki menekült amerre tudott,
sok gyerek a fákra mászott fel, és azt mondták, hogy így tett az iskola
matek-fizika tanára is, akit a gyerekek nem szerettek annyira szigorú-
sága miatt. Lehet, ezért kezdték el terjeszteni róla ezt a történetet.

A Szabadság téren álló katolikus és református templom a ’90-es
években épült. Az építkezést társadalmi munkában kezdték el, refor-
mátusok és katolikusok együtt dolgoztak. Először a református temp-
lomot kezdték el, aminek megvalósításához anyagi támogatással hoz-
zájárult egy holland testvérgyülekezet, és Chicagóból is érkezett se-
gítség. A katolikusok a templomuknak fél-1 évvel később láttak neki,
és tovább is tartott az építkezés. Amíg el nem készült, addig használ-
hatták a reformátusok templomát.

(A ’90-es évekig tehát Délegyháza templom nélküli „egyháza”
volt. Lehet, hogy a név nem is a templomra utalt. Mindenesetre Dél-
egyháza címerében már megjelenik a templom.)

A focipályánál egyszer lezuhant egy amerikai repülőgép. A pilóta
rágógumit rágott mikor kiszállt a gépből, és piros ejtőernyője volt.
Van, amelyik tanyasi gyereknek ebből az ejtőernyőből lett később
szép piros ruhája.

A focipályánál régen „autós mozi” működött. Az emberek azonban
inkább pokróccal jártak oda, mint autóval. Délegyháza egyik közked-
velt randihelye volt.

Az I-es tó partjához közel áll egy Szent István-szobor, amit egy
amerikai szobrász készített. A művész azon a téren dolgozott, ahova a
szobor került. Három héten keresztül minden nap odament, lépés-
számlálóval a lábán, és miközben dolgozott, a helyiekkel sakkozott, a
munkafolyamatról pedig naplót is vezetett. A szoborból maradó
hulladékfából kis szobrokat faragott, amik itt-ott megvannak a házak-
nál, de a gyerekek is gyűjtöttek maguknak a leeső fadarabokból. A
közösség életének is része volt tehát a szobor elkészítésének folyama-
ta, és talán ennek köszönhető az, hogy a szobor és környezete a mai
napig sértetlen maradt, a délegyháziak láthatóan vigyáznak rá.

A Szent István park kialakításakor 25 fát ültettek el az adott évben
született gyerekek szülei, mindenki egyet. Az egész faluban kavicsos
a talaj, fa nem könnyen él meg benne, nagyon sokat kéne locsolni
őket, ezért is nehéz hagyományt teremteni az újszülötteknek való
faültetésből.



Tisztelt olvasók!

A Délegyházi Testépítő Sportegyesület ver-
senyzőivel részt vettünk a 2012. december 8-
án Orosházán megrendezett Ifjúsági és Junior
Erőemelő Bajnokságon, ahol sportolóink is-
mét bizonyítottak!

Az erőemelő versenyen Ferenczi Krisztián a 83 kg-os ifjúsági és junior
kategóriában is aranyérmet szerzett! Ezt az alábbi eredményekkel érte el:
guggolás 185 kg, fekvenyomás 167,5 kg és felhúzás 235 kg (új magyar if-
júsági csúcs!), ami összesítettben 587,5 kg, ez szintén új ifjúsági rekord!
Krisztiánnak ez volt az utolsó versenye ahol ifjúságiként indult, és igen
eredményesen búcsúzott ettől a kategóriától! 2013-tól junior versenyző-
ként várhatjuk tőle a szép eredményeket hazai és nemzetközi versenye-
ken, főleg ha a testsúlyát is megfelelően tudja majd növelni.   

Hajós Bence a 93 kg-os junior kategóriában ezüstérmet szerzett, és csak
kevéssel maradt le az első helyről! A versenyen elért eredményei a követ-
kezőek: guggolás 220 kg, fekvenyomás 205 kg (új magyar junior csúcs!),
felhúzás 250 kg, összesített eredménye 675 kg. Bence amilyen ütemben
fejlődik, az erőemelő sportág meglepetésembere lehet 2013-ban!

A versenyen elért eredményeik miatt a fiúkat a Magyar Erőemelő Szö-
vetség jelölte a 2013. március 16-án megrendezésre kerülő Duna Kupa
nemzetközi erőemelő versenyre, ahol hazánkat a délegyházi fiatalok kép-
viselik a 83 kg-os és a 93 kg-os kategóriában.

Márton Róbert
Délegyházi Testépítő Sportegyesület

Testépítők 

Két arany- és egy ezüstérem az Ifjúsági és
Junior Erőemelő Magyar Bajnokságon!

Tisztelt
Támogatóink! 

A  NAV tájékoztatása szerint a 2012. évi
személyi jövedelemadó egy százalékából a
Dél egyházi Testépítő Sportegyesület részére
felajánlott összeg nagysága 116.500 Ft. Köszö-

nöm, hogy bizalmukkal megtisztelik, felajánlásukkal segítik egyesüle-
tünk tevékenységét, szervezetünk a felajánlott összeget az edzőterem
fejlesztésére  használta fel.

Köszönettel:
Márton Róbert, Délegyházi Testépítő SE elnök

Hajós Bence ezüstérem

Ferenczi Krisztián Ifjúsági és Junior Magyar Bajnok



Tisztelt Olvasók!

19 éves a Délegyházi
Karate Sportegyesület!

„Új év, új élet.” 

Január 4-én volt 19 éves Délegyházán a kara-
te. 19 évvel ezelőtt ezen a napon jöttünk össze a
délegyházi testépítő teremben első megbeszélést
tartani az új „sportról” a faluban. Mindenkinek új
volt minden. Az érdeklődőknek a karate, hogy
zajlik egy edzés, mi az, amit csinálni fognak, mit
érhetnek el az évek alatt, ki hozta létre… Nekem
pedig új volt az egész elindítása valaminek, ami-
ről csak fogalmaim voltak, hogy mi lesz belőle.

És mi lett belőle? Nagyon sok edzés, edzés,
edzés. Nagyon sok edzőtábor, nagyon sok ver-
seny. Nagyon sok sikeres versenyző, nagyon
sok dobogós helyezés, nagyon sok bajnoki cím.
Nagyon sok kellemes emlék azokkal, akik
edzésre jártak és járnak. Nagyon sok kis ember a
edzéseken, aki már felnőtt, és most szülőként a
gyerekét hozza edzésre. Nagyon sok utazás a
karatéval Magyarországon és külföldön. Sok
karate sportbarát Európában, Amerikában, Ja-
pánban, a világban. 

Jövőre 20 éves lesz, amit létrehoztunk. Az
egyesületnek 6 hivatalos végzett edzője lesz
idén. Az egyesület edzéseit olyan edzők vezetik,
akik elhivatottak a karatéhoz, az egyesülethez, a
gyerekekhez. Az élet folytatódik, szervezünk
karate eseményeket, vacsorákat, bálokat, edző-
táborokat, részt veszünk versenyeken, bemuta-
tókon, tesszük a dolgunkat. 

Jövőre 30 éve lesz annak, hogy elkezdtem ka-
ratézni Egerben. Ez alatt a 30 év alatt nagyon sok
dolgot megtanultam a karatéról, az életről. Meg-
tanultam, hogy alázatosnak kell lenni mindkettő
felé, mert ezeket csak így lehet művelni. „Ha az
Isten azt akarja, hogy tanár légy, küld tanítvá-
nyokat.” A karatéban és a történelemtudomány-
ban is tanár lettem. Nekem ez az utam. 

December 22-én Délegyházán övvizsga volt
20 vizsgázóval. Kemény és hosszú nap volt, de
eredményes. A 3 órás vizsga végén mindenki
teljesítette a kötelező küzdelmét. A legmaga-
sabb övre Simsik György és Haris Norbert tet-
tek vizsgát. Délegyházáról Kiss Andrea, Orbán
Norbert és Kerepesi Benjámin vizsgázott le si-
keresen. Gratulálunk!

Várjuk a jelentkezését az új karatésoknak!
Gyermekedzésen 6-14 éves korig Délegyházán.
Segédedző: Tordai Viktor 3 kyu, edzésidőpont-
ok: hétfő 17:00 – 18:30; csütörtök 17:00 –
18:00. Ovis karate edzés kezdődött Tordai
Viktor vezetésével 4 éves kortól. (06-20-423-
2804). Felnőtt edzés  Dunavarsányon a Robi
cukrászdában 12 éves kortól. Érdemes elkalan-
dozni kicsit a megújult honlapunkon
(www.senseimarossy.hu), sok videóval edzé-
sekről, versenyekről…, hátha Ön / Te is kedvet
kapsz, hogy ennek a baráti társaságnak a tagjává
válj!   

Mindenkinek egészségben, sikerekben gaz-
dag 2013. évet kívánok a sportegyesület nevé-
ben!

Marossy Károly 4 dan 
klubvezető

Karate Hirdetés 



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

***

Pedikűr, gél-lakk, műköröm, talpmasszázs otthonában! Tyúkszem, sarok-
repedés, gombás köröm, körömbenövés? Hívjon bizalommal! 
Kovács Zsuzsanna 06-30-567-1075

***

Parkettás mester vállal: lerakást, javítást, csiszolást, lakkozást, PVC-sző-
nyeg ragasztást anyaggal is. Szolid árak, garancia! Tel.: 06-30-354-3769

***

Redőny, reluxa, szúnyogháló készítés, javítás. Garanciával. 06-20-3642-383
***

Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny és gurtni csere, újak szerelése, régi-
ek javítása. Nyárvégi akció ingyenes felméréssel. 06-20-971-5198

***

Fürjtojás, vágási fürj! Friss házi fürjtojás és étkezésre vágási fürj kapható
Délegyházán. Érd.: 06-30-961-3294

***

Takarítást vállalok! Bankoknál és magánházaknál szerzett tapasztalatokkal
és referenciákkal, erkölcsi bizonyítvánnyal. Tel.: 06-20-775-6668 (Piroska)

***

Szürke-drapp plüssbevonatú, ággyá nyitható, ágyneműtartós sarok-ülő-
garnitúra kedvező áron eladó. 245 x 160. 06-30-696-6589

***

Eladó: 4 égős gáztűzhely, újszerű franciaágy, egy új gőzölős vasaló, 120
l-es boroshordó és egy nagyméretű kuka. Tel.: 30-278-3146, Varga Eszter.

***

Bálás szénát veszek. Tel.: 06-30-376-1796

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.: 06-24/542-155
Fax szám: 06-24/542-156

2. Napsugár Óvoda
Tel.: 06-24/212-070

3. Hunyadi János Általános Iskola
Tel.: 06-24/212-055
Fax szám: 06-24/212-055

4. Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat: 
06-24/483-352

5. Kölcsey Művelődési Központ
Tel.: 06-24/212-005

6. Könyvtár
Tel.: 06-24/412-172

7. Orvosi rendelő
Tel.: 06-24/212-044

8. Orvosi ügyelet
Tel.: 06-24/472-010. 
Hívható hétköznapokon 16.00–8.00 között, hétvégén,
ünnepnap 0.00–24.00 között.

9. Fogorvos
Tel.: 06-24/212-753

10. Védőnő
Tel.: 06-24/412-128

11. Gyógyszertár
Tel.: 06-24/212-798

12. Délegyházi Állatorvosi Rendelő
dr. Hegedűs Tamás 06-30-471-3306
dr. Kotora Noémi 06-30-232-8395

13. Posta
Tel.: 06-24/512-805

14. Juhász Péter körzeti megbízott
06-30/236-3044

15. Polgárőrség: Görbe István
Tel.: 06-30/849-9163

16. Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság
Lenhardt Károly
Tel.: 06-20/321-2255

17. Közterület-felügyelő: Trencsánszki Tibor
Tel.: 06-30/328-0304

18. Községgondnokság: Zólyomi József
Tel.: 06-20/255-7345

19. Dunavarsány – Délegyháza Református
Egyházközség
Tel.: 06-24/484-452

20. Katolikus Plébánia Dunavarsány
Tel.: 06-24/472-017

21. Temetkezés: Elohim Kft.
Tel.: 06-30/678-9278, 06-30/236-4884

Tájékoztató Hirdetések



Hirdetések

LAKÁS SZERVIZ
Ha folyik vagy csöpög, hívjon és jövök,
de ha csak szivárog, akkor is kiszállok.

Víz-fűtés-gáz szerelés, karbantartás
– fürdőszoba-felújítás, -átalakítás

– mosdó, kád, WC, WC-tartály cseréje
– csaptelepek cseréje

– csőtörés javítása
– bojlerek tisztítása, vízkőtelenítése
– mosó-, mosogatógépek bekötése

– fűtési rendszerek javítása, korszerűsítése, átalakítása
– radiátorok és szelepek cseréje

– gázkazánok, vízmelegítők bekötése, cseréje
– konvektorok tisztítása, javítása

– időszakos átvizsgálás és karbantartás
– szaktanácsadás

MUNKAVÉGZÉS GARANCIÁVAL! 
HÍVJON BIZALOMMAL:

KISS TIBOR 06-30/242-7836

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: 11742180-15734769)  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.



Hirdetés


