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Csorba Piroska

A gyermekkor
Mikor „kacsalábon” jár a két cipőd, 
Mikor méretlen és örök az időd; 
Mikor az ajtókilincshez ágaskodni kell, 
Mikor az asztalt alig éred el; 

Mikor a játékból soha nem elég, 
Mikor a képzelet világot tár eléd; 
Mikor a homokból lisztet szitálsz, 
S a sárból édes csokitortát csinálsz; 

Mikor úgy lépsz az útszéli pocsolyákba, 
Mint vörös szőnyegre a mesék királya; 
Mikor látod még az angyalt karácsonykor, 
És látod a nyuszit kinézni a Holdból; 

Mikor kavicsot gyűjtesz tenyeredbe, 
És drágább neked, mintha arany lenne; 
Mikor a sötét szobában még rémek lapulnak, 
Mikor tündére van fának, fűnek, kútnak; 

Mikor csupa horzsolás és kék folt a lábad, 
Mikor fakockákból építed a házad; 
Mikor megeteted gondosan a babát, 
És sztetoszkóppal hallgatod – hasát ;

Mikor királyfi vagy, bátor, hős, vitéz, 
Ha az udvarra egyedül kimész; 
Mikor homokból tornyos várat emelsz, 
Mikor a kérdésre kérdéssel felelsz; 

Mikor - ha mást sírni látsz - sírva fakadsz, 
Mikor még biztosan tudod, mit akarsz; 
Mikor anyu ölében nyom az álom el, 
És édesen alszol, mint lábasban a tej; 

Mikor jót lovagolsz a nagyapa térdén, 
S a cigarettáról azt hiszed: kis kémény; 
Mikor még mindenből minden lehet, 
S hatalmas sátornak látod az eget; 

Mikor a mennydörgéstől megriadsz, 
S dobogó szívvel anyuhoz szaladsz; 
Mikor a mesékből soha nem elég, 
És kérve kéred, hogy mondják újra még; 

Mikor kezétcsókolomot köszönsz a libáknak, 
És azt hiszed: a szél csinál frizurát a fáknak; 
Mikor a fészkéből kiesett csupasz verebet 
Megsiratod, és kis sírba temeted; 

Mikor megmásznivaló minden magaslat, 
És kíváncsivá tesz fiók, ajtó, ablak; 
Mikor számolod, hogy hányat kell aludni, 
Míg a születésnapodig el fogsz jutni; 

Mikor a papírcsónak tengerjáró hajó, 
És a kabátzsebedben lakik egy manó; 
Mikor egy nap százszor kérdezed: miért, 
És senki-senki sem szid meg ezért; 

Mikor minden cicáról azt hiszed, leány, 
És a kutya? – Az fiú mindahány! 
Mikor lábadra próbálod anyu cipőjét; 
S boldogan pipiskedsz: igaz kicsit bő még; 

Mikor lopva belesel a tükör mögé, 
Tán ott van valaki – az arcod az övé; 
Mikor bújócskát játszva azt hiszed: 
Senki nem lát, ha behunyod szemed; 

Mikor a betűk még érthetetlen ábrák, 
És a könyvekben csupa csoda vár rád; 
Mikor összerajzolod a hófehér falat, 
És sehogysem érted, miért nem szabad; 

Mikor a léggömbökről tudod: égre szállnak, 
És titkokat súgsz este a babádnak; 
Mikor a fürdőkád neked a tenger, 
S te a kapitány vagy, samponhabos fejjel; 

Mikor még azt hiszed, hogy lehetetlen nincs, 
Mikor még nem tudod: a képzelet a kincs; 
A gyermekkor múlik, mint a nyár, 
Mire rájössz, hogy volt – már tovaszáll; 

De ha a szívedben helyet adsz neki, 
Onnan a felnőttkor ki nem űzheti. 

Kedves Gyerekek!Kedves Gyerekek!
Sok szeretettel várunk titeket sok játékkal,

ugrálóvárral, kézműves foglalkozással 

és megrendezésre kerül a hagyományos
Dunavarsány – Délegyháza

számháború is!

Délegyháza Község Önkormányzata
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Délegyháza Község Önkormányzata Kép-
viselő-testülete a 2011. március 24-i rendkí-
vüli ülését a Kölcsey Művelődési Házban tar-
totta. 

Az ülés első napirendi pontjaként az
Egészségház tetőterének hasznosítására be-
nyújtott pályázatokat bírálta el a képviselő-
testület, a beérkezett hiánypótlások figye-
lembevételével. Ezt követően egy stégügyet
tárgyalt a Képviselő-testület, helyt adva az
érintett víziállás fennmaradási kérelmének. 

Harmadik napirendi pontként a Duna –
Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálko-
dási Társulás megkeresésére úgy határozott a
Képviselő-testület, hogy a megkeresésnek
megfelelően a települési szilárdhulladék-gaz-
dálkodási rendszerek fejlesztésére kiírt pá-
lyázati konstrukcióban létrejövő hulladék-
gazdálkodási rendszerhez nem kíván Délegy-
háza csatlakozni (Önkormányzatunk nem
tagja a Társulásnak, így nem is vehetne részt
a pályázaton). 

Ezt követően a Mária Ház önrész hitelének
az Óvoda pályázatra történő átcsoportosítá-
sáról, valamint a Délegyháza – Dunavarsány
összekötő út felújításához szükséges hitelfel-
vételről döntött a Képviselő-testület. Döntés
született arról is, hogy a Kastély köz – Dózsa
György utca kereszteződésébe „Elsőbbség-
adás kötelező” közlekedési táblát helyezünk
el, oly módon, hogy aki a Kastély közből for-
dul ki a Dózsa György utcába, annak kelljen
elsőbbséget adnia. 

Tárgyalta a Képviselő-testület az Abaland
Kft „f.a.” peres ügyét, majd pedig újabb bíró-
sági ülnök jelölésére került sor, végül döntés
született az ún. Budavári-féle ingatlanra kiír-
ni tervezett pályázat visszavonásáról. 

Az ülés után 17 órai kezdettel a Képviselő-
testület közmeghallgatást tartott, melynek
fő témáit az építményadó rendelet 2010. de -
cemberi módosítása, az utak állapota, és a
hulladékügyek jelentették. 

Délegyháza Község Önkormányzata Kép-
viselő-testülete a 2011. április 1. napjára ösz-
szehívott rendkívüli ülését a Polgármesteri
Hivatalban tartotta. 

Az első napirendi pont keretében a Képvi-
selő-testület úgy határozott, hogy pályázatot
nyújt be a Hunyadi János Általános Iskola,
mint közoktatási intézmény infrastrukturális
fejlesztésére, és elfogadta az ehhez szükséges
határozatokat. Döntés született arról is, hogy
a Hunyadi János Általános Iskola gyorstol-
laslabda pályázat önrészére 84.000 Ft-ot biz-
tosít a Képviselő-testület a polgármesteri
reprezentációs keret terhére. 

Az ülés végén az avarégetésről szóló ren-
deletét módosította a képviselő-testület. A
módosítás lényege, hogy az avar és kerti hul-
ladék égetése üdülőterületi ingatlanokon
csak keddi és vasárnapi napokon 8.00–21.00
óra között, faluközpontban és tanyákon lévő
ingatlanok esetében csak keddi és pénteki na-
pokon 8.00–21.00 óra között megengedett

(az utcák besorolása a községi honlapon az
avarégetési rendelettel együtt megtekinthe-
tő). Ettől eltérő napokon történő avar és kerti
hulladék égetésére a polgármester által elő-
zetesen kiadott engedély alapján van lehető-
ség. Az engedély iránti kérelmet a kérelme-
zett időpont előtt legalább 8 nappal be kell
nyújtani.  

Délegyháza Község Önkormányzata Kép-
viselő-testülete a 2011. április 12-i rendkívü-
li ülését szintén a Polgármesteri Hivatalban
tartotta. 

Az ülés első napirendi pontjaként a Pénz-
ügyi – Fejlesztési – Ügyrendi Bizottságba új
kültagot választott a Képviselő-testület Dóra
Aladár Istvánné lemondása okán, Kerepesi
László személyében. Sor került a Képviselő-
testület Szervezeti és Működési Szabályzata
ennek megfelelő módosítására, és az új bi-
zottsági tag eskütételére is. 

Második napirendi pontként a 2011. évi
költségvetési rendeletét módosította a Képvi-
selő-testület az érdekeltségnövelő pályázat-
hoz szükséges hiánypótlás teljesítése érdeké-
ben nélkülözhetetlen pontosítások okán. 

Az ülések jegyzőkönyve a község honlap-
ján (www.delegyhaza.hu), valamint a
Könyvtárban olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Az Egészségház átalakítása ügyében Hancsics György által
kezdeményezett aláírásgyűjtés eredményeként a 2011. április 19-i
képviselő-testületi ülésen Hancsics György által átadásra került
egy kérelem, és ahhoz mellékelve 324 „délegyházi lakos” aláírá-
sát tartalmazó aláírásgyűjtő ív. A kérelem arra irányult, hogy a
Képviselő-testület vonja vissza korábbi döntését, és írjon ki egy
újabb pályázatot az eredeti terveknek megfelelően, melyek 2005-
ben Bulyáki Antal polgármestersége idején készültek, és az orvosi
rendelő felújítását, és a tetőtéri építészeti terveit tartalmazták. A
kérelem szerint a lakosság számát tekintve szükséges lenne a házi-
orvosi ellátáshoz kapcsolódóan más szakorvosi ellátás biztosítása
is, pl. a gyermekorvosi ellátáson kívül helyi laboratórium, EKG,
esetleg sebészeti ellátás, a balesetek mielőbbi kezelése miatt, ész-
szerűen támogatva a helyi háziorvosi ellátást. A gyermekfogászat
is megoldásra vár. 

Tekintettel arra, hogy Hancsics György a 2011. március 24-i
képviselő-testületi ülésen bejelentette, hogy aláírásokat fog gyűj-
teni az Egészségház tetőterének szakorvosi rendelők létrehozása
céljából történő kialakítása érdekében, önkormányzatunk az alá-
írásgyűjtés tárgya tekintetében szakvéleményt kért az OEP-től, az
egészségügyben dolgozó szakemberektől, és az önkormányzat
könyvvizsgálójától, annak realitása és az önkormányzatot terhelő
kiadási oldala tekintetében. 

A kapott szakvéleményekből egyértelműen megállapítható,
hogy a szakorvosi rendelők kialakításának Délegyházán nincs rea-
litása. Ahogy a kapott véleményekből, és a vonatkozó jogszabá -
lyokból is kiderül, a szakorvosi rendelések OEP általi finanszíro-
zása lélekszámhoz és egyéb feltételekhez kötött, ezen feltételek
fennállása nélkül az Önkormányzatnak vagy teljes mértékben sa-
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a Hancsics György által beadott, több száz aláírással megtámogatott 20l1. április l9-én kelt beadvánnyal
kapcsolatosan

Megkaptam a beadványt és megvizsgáltam azon részeit, amelyek könyvvizsgálói kompetenciába tartoznak.

A beadvány sürgeti gyermekorvosi körzet létrehozását, és a jelenlegi egészségházban szakorvosi rendelők (laboratórium, EKG, esetleg sebészeti
ellátás, gyermekfogászat) létrehozását. Először is, sajnálatos módon, le kell szögezni, hogy az OEP csak olyan településen járul hozzá gyermekorvosi
körzet létesítéséhez, ahol a gyermeklétszám meghaladja a 600 főt. Az 549 fő gyermeklétszám nem tart el egy gyermekorvost a jelenlegi finanszírozási
szabályok szerint, ezért az OEP egyáltalán nem finanszírozza azt. Ennek következtében a települési önkormányzatnak kellene működtetni a gyermek-
orvosi körzetet, azaz fizetni az azzal kapcsolatos költségeket, amelyek havonként akár az egymillió forintot is elérhetik.

A szakorvosi rendelők létrehozását ekkora településen szintén nem támogatja az OEP, és a működtetéshez sem járul hozzá. Emiatt annak kialakítá-
sa esetén szintén az önkormányzatnak kellene finanszírozni a kialakítást, a műszerekkel, diagnosztikai eszközökkel való felszerelést és folyamatos el-
látást, valamint a működési költségeket. Nem vagyok műszaki szakember, ezért a kialakítás költségeit nem tudom megbecsülni, de a beszerzendő
eszközök több millió forintot tesznek ki, és szintén több millió forintba kerülne az intézmény havi fenntartása.

Összességében a jelenlegi pénzügyi helyzetben nem javaslom a kért változtatások megvalósítását. Meg kell várni, amíg a település lakossága any-
nyira megnövekszik, hogy szóba jöhet az OEP finanszírozás, amely levenné a pénzügyi teher nagy részét az önkormányzatról.

Egyébként tényleg nehéz helyzetben van egészségügyi szempontból Délegyháza. A lakosságszám pontosan akkora, hogy még nem éri meg két
felnőtt háziorvosi körzetet üzemeltetni, egy háziorvos pedig már nehezen bírja a feladatot. A gyermek háziorvosi körzetet sem lehet elindítani, mert
kevesebb a gyermeklétszám, mint az OEP limitje. A jelenlegi helyzetre az egyetlen megoldás, hogy ki kell várni, amíg a gyermeklétszám 600 fölé nő,
és akkor elindítani a gyermekorvosi körzetet.

Csobánka, 2011. április 20.

Bartha Gyula
kamarai tag könyvvizsgáló

ját költségére kellene kialakítania és működtetnie a szakrendelése-
ket, melynek nemcsak kialakítása, de fenntartása is több millió fo-
rintjába kerülne önkormányzatunknak, vagy magánorvosi rende-
lők kialakítására lenne lehetőség.

A szakorvosi rendelés nem, de esetlegesen 3 év távlatán belül a
gyermekorvosi alapellátás megvalósítható lenne a gyermeklét-
szám várható növekedésével. Az OEP sajnos csak olyan települé-
sen járul hozzá önálló gyermekorvosi körzet létesítéséhez, ahol a
gyermeklétszám meghaladja a 600 főt, az 549 fő gyermeklétszám
mellett a jelenlegi finanszírozási szabályok szerint az OEP egyál-
talán nem finanszírozza azt.  A megfelelő gyermeklétszám eléré-
sével, és a Családi Napközi más helyre történő esetleges átköltöz-
tetésével tehát lehetőség lenne önálló gyermekorvosi körzet kiala-
kítására a Családi Napközi épületében. 

A benyújtott aláírásgyűjtő ívről megállapítható, hogy az nem
felel meg a vonatkozó jogszabályi feltételeknek (melyeket terje-
delme miatt az újságban nincs lehetőségünk ismertetni), ezért a
Képviselő-testületnek nem lett volna kötelessége azt megtárgyal-
ni, ennek ellenére a Képviselő-testület nemcsak megtárgyalta azt,
hanem az Egészségház hasznosítására vonatkozó újabb pályázat
kiírásáról döntő 168/2011. (IV. 19.) számú határozatában elsődle-

ges előnyben részesítési szempontként jelölte meg a 2005-ös fej-
lesztési és átalakítási tervek megvalósítását, másodlagosan pedig
a tetőtér egészségügyi célú hasznosítását. 

Itt hívom fel valamennyiük figyelmét arra, hogy a népi kezde-
ményezés a demokrácia általam is tiszteletben tartott jogintézmé-
nye, azonban ennek gyakorlására csak meghatározott formai és el-
járási rendben van lehetőség. A fentiekben foglaltak miatt a szó-
ban forgó akció még a legalapvetőbb előírásoknak sem felel meg,
túl azon, hogy a választópolgárok iránti tiszteletlenségnek tartok
minden olyan kezdeményezést, amely nem mutatja be az elérni kí-
vánt célhoz fűződő anyagi következményeket, és ebből eredően a
lakosságot terhelő esetleges további terheket. Meggyőződésem
szerint a délegyháziak zömének nem áll szándékában évente közel
százezres nagyságú adó megfizetése egy elkapkodott, megalapo-
zatlan egészségügyi koncepció finanszírozására. 

Bartha Gyula könyvvizsgáló úr fenti tárgyú szakmai vélemé-
nyét – könyvvizsgáló úr hozzájárulásával – jelen tájékoztatásunk
mellékleteként közzétesszük. 

dr. Riebl Antal
polgármester
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A Délegyházi Hírek 2011 áprilisi számában megjelent utolsó cikkére
próbáltam reagálni, ennek érdekében szerettem volna beszerezni az
Ellenőrző Bizottság által véleményezett, és a Küldöttgyűlés által elfo-
gadott társulati mérlegbeszámolókat. Legnagyobb meglepetésemre
azonban a Küldöttgyűlés által elfogadott mérlegeket sem a jelenlegi el-
számolótól, sem a könyvelést végző cégtől, sem az irattárból nem tud-
tam beszerezni, és úgy tűnik, hogy a Küldöttgyűlés által elfogadott, alá-
írt mérleg a cégbíróságnál sem került letétbe helyezésre, illetőleg amely
mérleg benyújtásra került, az a Küldöttgyűlés által azt megelőzően nem
került elfogadásra.  

Miután nincs olyan dokumentum, melyet érdemben vizsgálhatnék,
ahhoz, hogy a megoldást közösen megtaláljuk, mindenekelőtt ezt a hiá-
nyosságot kell pótolni. Felkérem ezért Veress Béla Urat, hogy a vállalt
alapvető kötelezettségének tegyen eleget, mint az Ellenőrző Bizottság
tagja, s minden más kérdés rendezése ezután kerülhet szóba. Egyúttal
tájékoztatom, hogy a rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján azt
állapítottuk meg, hogy a beruházás befejezése után az Ellenőrző Bizott-
ság a 2005. évi mérleget elfogadta, és ez volt az utolsó érdemi nyilatko-
zata az éves beszámolókkal összefüggésben. 

Az Önkormányzat elemi érdeke, hogy minél előbb lezárjuk a még
problémát jelentő nyitott kérdéseket, ezért a magunk részéről szükséges
döntéseket meghoztuk a 2011. április 19-i nyilvános képviselő-testületi
ülésen, ahogy erről bizonyára értesült. 

Őszintén bízom abban, hogy az Ellenőrző Bizottság eleget tesz vál-
lalt és jogszabályban előírt kötelezettségeinek. 

dr. Riebl Antal polgármester

Újszülöttek:

Lakatos Rikárdó 2011. 03. 25.
Kuves Emese Anna 2011. 03. 28.
Biksi Péter Boldizsár 2011. 03. 29.
Varga Árpád 2011. 04. 08.

„Mikor megszületik egy várva várt gyermek,
az élet dolgai új értelmet nyernek.
Apaszív, anyaszív dobban meg egy párban,
új fénnyel ragyognak a világra hárman.”      / ismeretlen /

Elhunytak:

Beke István 1930. 08. 10.
Mézes Kálmánné 1933. 06. 21.
Petrilla József 1929. 03. 02. 

„Nem az az igazi fájdalom,
melytől könnyes lesz a szem,
hanem az, amelyet egy életen át hordozunk csendesen”

/ ismeretlen /
Lakóhelyet létesített: 28 fő
Tartózkodási helyet létesített: 4 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet anyakönyvvezető

Délegyháza Község Önkormányzata szeretne segítséget nyújtani
SZJA-bevallások elkészítésében, ezért az Önkormányzat az újság
megjelenésétől 2011. május 20. 12:00-ig vár minden olyan lakost, aki még
nem készítette el a bevallását és segítségre szorul, a szolgáltatás ingyenes.

Információ és segítség: Délegyháza Község Önkormányzata 
8-as szoba, Zsolnainé Csernyi Erzsébet és Varju Miklósné.

Május 28-án a Szomszédünnep Délegyházán rendezvény al-
kalmából este 20 órától mindenkit sok szeretettel várunk a Zöld-
híd és az Ibolya játszótér között megrendezésre kerülő utcabá-
lunkra.

Ezúton szeretném felhívni minden szervező figyelmét, hogy a
Kölcsey Művelődési Központban május 18-án 19 órától megbe-
szélést tartunk a Szomszédünneppel kapcsolatban. Sok szeretet-
tel várunk mindenkit, aki segíteni szeretne a Szomszédünnep
szervezésében.

Derzsi Katalin

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a kötelező kéményseprői köz -
szolgáltatást 2011. január 1-jétől a Magyar Kémény Kft. ócsai ki-
rendeltsége látja el Délegyháza Község területén (2364 Ócsa, Nefe-
lejcs u. 2/a. Tel.: 06-29-378-001, 06-70-377-40-94).

Értesítjük lakóinkat, hogy az 51/1999. (XII. 25.) BM rendelettel mó-
dosított 27/1996. (X. 30.) BM rendelet 3-7. §-a értelmében előírt
kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó felada-
tokat – a települési Önkormányzat közigazgatási határain belül – 2011.
május 17-től június 30-ig látják el dolgozóik, akik névre szóló, arc-
képes kitűzőkkel rendelkeznek.

Délegyháza Község Önkormányzata



2011. április hónapban a kerékpárral közlekedők fokozott ellenőrzését hajtottuk végre a PMRFK. Közlekedésrendészeti Osztály
vezetőjének feladatterve alapján. A tervnek megfelelően április 7., 13., 18. és 26-án a délutáni órákban Kiskunlacháza és Ráckeve la-
kott területén hajtottuk végre fokozott ellenőrzést.  

Az ellenőrzésekben összesen 11 fő helyi közlekedési rendőr és 5 fő közrendvédelmi kolléga vett részt. 
Az ellenőrzés ideje alatt az ellenőrzött utak forgalma közepes volt. 

Az akcióban 118 járművezetőt ellenőriztünk, ebből 73, a többségében láthatóan nem kellően felszerelt kerékpáros került ellenőr-
zésre, melyek közül több gyermekkorú volt.

Az ellenőrzött járművezetők közül 11 főt 35.000 Ft helyszíni bírsággal sújtottunk, 4 fő ellen szabálysértési feljelentést tettünk. A
szabálysértő kerékpárosok közül 52 főt figyelmeztettünk. 

A fokozott ellenőrzés során azt tapasztaltuk, hogy a kerékpárral közlekedők többsége sajnálatos módon nem kellően felszerelt jár-
művekkel vesz részt a közúti forgalomban. Olyan gyermekkorúval is találkoztunk, aki a lámpa és nyereg nélküli kerékpárján állva te-
kert a járdán.

Kiemelt problémát jelent a járdán való kerékpározás, valamint a forgalommal szemben történő közlekedés elterjedése. Több eset-
ben intézkedtünk olyan szülővel, aki az előtte ugyancsak járdán kerékpározó gyermekével közlekedett szabálytalanul, így mutatva a
rossz példát.

Kovács Kálmán r. alezredes
Közlekedésrendészeti Osztályvezető  

Rendőrségi hírek

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, alumínium), rovarhálók (fix, mobil)

– beltéri ajtók (dekorfóliás)
– beltéri műanyag könyöklő (fehér, színes)
– kültéri műanyag könyöklő (csak fehér)
– alumínium 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.

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

Víz-fűtés-gázszerelés, 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



Hirdetések  Hirdetések  

Könyvelést, adó és járulék
bevallások készítését vállaljuk!

Könyvvizsgálat  belső
ellenőrzés,  adószakértői munka

nagy gyakorlattal.

Könyvelést egyéni vállalkozók
részére 6.000 Ft/hónap,

társaságok részére
10.000 Ft/hónap összegért

végezzük.

Telefon: 06-30-821-3273
Várjuk hívását!



Művelődési ház hírei  

A Magyar Költészet Napját József Attila
születésnapjára emlékezve 1964 óta minden
évben április 11-én ünneplik Magyar or szá -
gon.

A művelődési házban is megemlékez-
tünk erről a napról. Délelőtt a Hunyadi
János Általános Iskola tanulói, délután a
Margaréta Nyugdíjasklub és a Csokréta
Asszonyklub tagjai szavaltak a Költészet
Napja alkalmából.

Köszönjük nekik a sok szép verset!

Derzsi Katalin művelődésszervező

2011. április 9-én megnyitotta kapuit a művelődési ház a táncosok számára. 
A gyerekek több műsorszámmal is készültek az estére. A keringőktől a szambáig, a Ki mit

Tud-on bemutatott, illetve versenyeken minősített táncokat is  láthattunk az est folyamán.
Csoportok név szerint: Blue Stars, Felnőtt csoport, Pillangó, Pinky Girls, Sunny Girls, Violet

Girls, Violet Rose.
Idén ünnepelte 3. születésnapját a Pillangó és a Pinky Girls csoport.  3 év hosszú idő, de remél-

jük ez csak még több lesz.  
Köszönjük a vendég fellépőknek is a fáradozásukat, és a csodálatos produkciókat. Köszönjük

Yaratma és a Szeráj Gyöngyszemeinek, valamint a Kaméleon tánccsoportnak  Kiskunlacházáról.
Rengeteg tombola-felajánlást is kaptunk. Nincs elég karakter ahhoz, hogy le tudjuk írni, meny-

nyire hálásak vagyunk. Ezúton szeretnénk megköszönni Minden Kedves Támogatónak, hogy se-
gített, és ahogy tudott, támogatott bennünket! (A bevételből biztosítani tudjuk az összes csoport-
nak a latin, illetve standard ruháját a további fellépésekhez, versenyekhez.) 

KÖSZÖNJÜK!
A bál nagyon jól sikerült, hajnalig koptatták a táncparkettet együtt a kicsik és a nagyok, vala-

mint szüleik.  
Reméljük jövőre is találkozunk! Délegyházi Társastáncosok

Ezúton szeretnék
köszönetet mondani
Délegyháza Község
Önkormányzatának a
muskátlikért, a Falu -
szépítő Egyesületnek
az árvácskákért, és
mindenkinek, aki se-
gített szebbé tenni a
művelődési ház ud-
varát.

Köszönettel:

Derzsi Katalin



a Hunyadi János Általános Iskola alsós tanulói a 

2010-2011-es tanévben a következő eredményekkel végeztek:

1. osztály (Kapcsolattartó: Mártonné Nagy Veronika)

Dávid Gerda Matematika 18 pont  =  Arany fokozat
Gál Anna Veronika Matematika 18 pont  =  Arany fokozat

2. osztály (Kapcsolattartó: Petőné Bartalis Piroska)

Bíró Boglárka Matematika 17 pont  =  Arany fokozat
Anyanyelv 38 pont  =  Ezüst fokozat

Fehér Gyula Bence Olvasás, szövegértés 22 pont  =  Ezüst fokozat
Móré Mátyás Matematika 17 pont  =  Arany fokozat

Természetismeret 39 pont  =  Ezüst fokozat
Nádasdy Eszter Matematika 17 pont  =  Arany fokozat
Náhlik Dávid Matematika 17 pont  =  Arany fokozat
Varju Flóra Természetismeret 41 pont  =  Arany fokozat

3. osztály (Kapcsolattartó: Király Lászlóné)

Czika Bojta Matematika 18 pont  =  Arany fokozat
Gál Eszter Matematika 13 pont  =  Ezüst fokozat
Ördög Zsófia Matematika 9 pont  =  Bronz fokozat
Puzsár Inez Olvasás, szövegértés 16 pont  =  Bronz fokozat
Riebl Angela Matematika 17 pont  =  Arany fokozat
Takács Tímea Matematika 17 pont  =  Arany fokozat
Togyer Dominik Matematika 15 pont  =  Arany fokozat

4. osztály (Kapcsolattartó: Tóth Attiláné)

Nagy Blanka Anyanyelv 35 pont  =  Ezüst fokozat

Minden tanulónak szívből gratulálunk! Kívánjuk, hogy jövőre hasonló vagy még jobb
eredményeket érjenek el!

Iskolánk életéből  

Iskolánkért Közalapítvány

Köszönjük eddigi támogatásukat és kérjük
ebben az évben is támogassák adójuk 
1%-ával alapítványunkat.

Adószám: 19184702-1-13.Köszönjük!

KÖSZÖNJÜK

Az iskolai udvari fajátékok közös munká-
val megújultak.  Köszönet érte:

Szilveszter Lajos alpolgármester úrnak, a
szülői közösségnek, Takács László és Pallaga
László szülőnek, Borbély József és Szadai
József dolgozóinknak,

tanulóinknak, akik segítettek, köztük
kiemelkedő munkát végeztek: Jávorszki Dá -
niel, Gáspár Sándor, Simon Roland, Bicskei
Gábor, Bota Szilárd, Bota Levente és
Schneider Dániel.

I. osztály:
I. Dávid Gerda
II. Puskás Balázs
III. Helle Elizabet
Különdíj: Lakatos Dorina

II. osztály:
I. Móré Mátyás és Náhlik Dávid
II. Bíró Boglárka
III. Komáromi Ákos

III. osztály:
I. Takács Tímea
II. Riebl Angela
III. Togyer Dominik és Gál Eszter

IV. osztály:
I. Nagy Blanka és Pfeiffer Fanni
II. Pásztor Brigitta
II. Gáspár Beatrix és Takács Ádám

V. osztály: 
I. Borbély Viktória
II. Kanizsai Fanni és Pallaga Laura
III. Rémay Alexandra
Különdíj: Domokos Alexandra

VI-VII-VIII. osztály:
I. Szilágyi Erzsébet
II. Gáspár Orsolya
III. Naszály Rózsa
Gratulálunk nekik a szép eredményhez!

A Tavasztündér álma című
rajzpályázat díjazottjai

1-2. osztály
1. Gál Anna
2. Varju Flóra és Togyer Boldizsár
3. Völler Imre Botond
Különdíj: Dávid Gerda, Nádasdy Eszter,

Varju Flóra, Szántai Rebeka

3-4-5. osztály
1. Gál Eszter
2. Takács Ádám
3. Szántó László és Togyer Dominik
Különdíj: 5. b osztály közös képe és Ördög

Zsófia

Mindenkinek gratulálunk!
A pályázatra beküldött képek a Kölcsey

Művelődési Központban megtekinthetőek.

Gál Eszter rajza

Gál Anna rajza



Községünk életéből  

Örömmel láttam, hogy lassan észreveszik és felfedezik, hogy a
faluhoz tartozik a Csóka tanya is. A szemét szedésének gyü -
lekező helyét, tanyánkat, a Pocsai tanyát olvashatta mindenki. Az
idevezető út is elkészült, így hát a kiút sem jelenthetett akadályt.
Készültem erre az áttörő napra. Rokfortos pogácsát sütöttem és
származásomra büszkén, szabolcsi pálinkával vártam a lelkes és
dolgos kezeket. Vártam a kapuban, majd a lócán ülve és közben
ki-ki tekintgettem a földes útra. Majd egy óra elteltével ráeszmél-
tem, hogy egyedül maradtam. Mivel az uram, a Pityu dolgozott, a
többi tanyabeli és falubeli pedig más elfoglaltságot választott,
vagy máshol szépítette a települést, nekivágtam az erdőknek és az
utaknak. Hasznosnak bizonyult a magány, ugyanis néhány dög-
lött tyúk és sitt szedése közepette volt időm gondolkodni. Szelek-
táltam a szemetelőket. Létezik a takarékos szemetelő, aki sajnálja
a zsákot és csak úgy ömlesztve dobálja ki a konzerves dobozait.
Megismerhettem a szorgos építkező szemetelőt, aki a megmaradt
festékkel, cserépdarabokkal és palatetővel színesíti a tájat. Aztán
van a kommersz italokat kedvelő, pontosabban nagyon kedvelő,
aki ugyan zsákba teszi a szemetet, de mint itala, a zsákja is rossz
minőségű, így kiszakadt, ahogy megemeltem. Bemutatkozott a
sörivó szemetelő, a gazdálkodó szemetelő, kinek csirkéi hullnak,
az autószerelő szemetelő és végül a kedvencem, aki megadta az
esélyt arra, hogy kulturáltan szedjem össze a mocskát. Kitűnő
minőségű zsák, jól bekötve, csipkebokor alá jól elrejtve. A vég-
eredmény 15 zsák. Sajnos csak a nyárfasorig jutottam el, de ha
jövőre kedvet kapnak mégis arra, hogy eljöjjenek erre a gyönyörű
részére Délegyházának, szívesen várok mindenkit és akkor talán
megtisztul a táj. Addig is a rokfortos pogácsa receptje a
szerkesztőségben, pálinka pedig a kamrában.

Kiss-Stefán Mónika – Csóka tanya

A Faluszépítő Egyesület a Föld Napja alkalmából környezetszépítő takarítást
rendezett két napon keresztül. Április 16-án a II-III-as tavak találkozásánál lévő
kishíd és az Ibolya játszótér közötti partszakaszt tette alkalmassá a 30-án meg-
rendezésre kerülő „Családi túranap szárazon és vízen” c. rendezvényre, míg va-
sárnap a Szent István parkban ültetett el ezer tő árvácskát.

Tóth Sándor kertész immáron harmadik éve ajándékoz a szivárvány színeiben
pompázó gyönyörű palántákat, az idén 2050 tő árvácskát kapott a Faluszépítő
csapat. A rengeteg virágból jutott délegyházán sok helyre, felhívva az emberek fi-
gyelmét a környezetvédelem fontosságára.

A nemzetközi mozgalom egyik jelmondata:
„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”

A Föld Napja április 22.

A Föld Napi akciónk 15-én, pénteken vette
kezdetét az iskolások szemétgyűjtésével, ill. vi-
rág- és faültetésével. A munkához lelkesen csat-
lakoztak az óvodások is, és itt-ott még néhány
lakos is. Szombaton reggel a civil szervezetek és
a lakosság önkéntesei gyülekeztek a falu több
pontján, hogy a védőfelszerelések kiosztása
után elkezdhessük községünk szépítését. Az ap-
ró gyerekektől a szépkorúakig minden korosz-
tály képviseltette magát. Volt, aki a szemetet
gyűjtötte az utakon, köztereken, vízparton, er-
dőben vagy épp a temetőben. Volt, aki a fásítás-
ban segédkezett, és volt, aki virágokat, cserjéket
ültetett. Az elhasznált energia pótlására néhány
szelet zsíros kenyér jó szolgálatot tett, ennek el-
fogyasztása után a munkát újult erővel lehetett
folytatni. A lelkesebbek még vasárnap sem pi-
hentek, hát igen, feladatot nem nehéz találni e
területen. A háromnapi fáradozás után sok szép
dolog született, és sok mocsok eltűnt, de sajnos
nem minden. Nagyon fontos lenne, ha a hétköz-
napokon is szánnánk néha akár csak fél órát is,
hogy tegyünk környezetünkért. Vannak sajnála-
tos módon olyan komoly szemétlerakatok is,

amelyek felszámolása nagyobb erőt igényel, de
az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti,
hogy ezt a problémát is fokozatosan megoldja.
Szűkös munkaerő kapacitásunk miatt is kérjük,
hogy a magántulajdonban lévő területeken fel-
halmozódott szemét eltakarításában a tulajdono-
sok lépjenek.  

Délegyházán azonban a Föld Napját nemcsak
munkával ünnepeltük, hanem jutott lehetőség a
szórakozásra is. Szombat délután egy vetélke-
dőn vehettek részt az érdeklődő gyerekek, ahol a
növény- és állatvilágról, a Földről, illetve a sze-
lektív hulladékgyűjtésről szerzett ismereteiket
mérték össze néhány játékos feladat keretében.
Az első három helyezett kiemelkedő tudásáért
oklevelet és kis ajándékot kapott, de a többi ver-
senyző jó teljesítményét is némi gyümölccsel és
édességgel jutalmaztuk. A vetélkedő izgalmai
után kézműves foglalkozáson készíthette el
mindenki alkotását az újrahasznosítás jegyében.
Születtek itt papírgurigából asztali tolltartók, de-
nevérek, valamint festett üvegképek, textilfest-
mények, színes tárolódobozkák. Ezenkívül a ki-
sebbeknek lehetett színezni, kirakóval játszani,

a nagyobbaknak pedig a természettel kapcsola-
tos szép és érdekes könyveket tanulmányozni.
Aki eljött jól érezte magát, reméljük a követke-
ző alkalommal még nagyobb érdeklődésre szá-
míthatunk. Sajnos a vasárnap délutánra tervezett
közös kerékpáros túra elmaradt és családi kirán-
dulássá alakult, mivel mindössze két család je-
lent meg a gyülekező helyszínén. Szeretném
hinni, hogy csupán a hétvégi munka fáradalmai
akadályozták meg a többieket a részvételben. 

Az események összefoglalásaként elmondha-
tom, hogy akciónk sikeres volt. Köszönjük min-
denkinek áldozatkész munkáját a község szépí-
tésében, a gyerekprogram lebonyolításában.
Köszönjük a parkosításhoz a fák, virágok, cser-
jék felajánlását és nem utolsó sorban az energia-
pótláshoz szükséges finom tízórait.

Az ősz folyamán szeretnénk akciónkat meg-
ismételni, reméljük egyre több lelkes támogató
csatlakozik hozzánk, hogy szebb, tisztább kör-
nyezetben élhessünk mi és gyermekeink.

Délegyháza Község Önkormányzata
nevében

Takácsné Válóczi Tünde

SzKI



Köszönjük  



Tisztelt Olvasók!

Április 9-én Horváth Veronika bronzérmet
szerzett a IX.  J&S  Speed kupán Tarjánban. 4
versenyzőnk indult a versenyen: Horváth Vero-
nika, Kispeti Tamás, Mészáros Krisztián és Tor-
dai Viktor. A gyerekeknek nehéz dolguk volt,
mert más szabályrendszerben kellett helyt állni-
uk, amit még nem ismernek. Kipróbáltuk és
ügyesek voltak! Tordai Viktor 1 küzdelmet
nyert, a 2. küzdelmét elvesztette. Viktor már ré-
gen versenyzett, ebbe bele kell jönnie ismét, ezt
egy felhozó versenynek terveztük. Veronika
szép, taktikus versenyzéssel 3. helyezést szer-
zett. Gratulálunk! Május 14-én Dunaharasztin, a
X. Ashihara Gálán versenyzünk tavasszal utol-
jára. A tavalyi versenyen 4 aranyérem, 3 ezüst-
érem és 1 bronzérem született az egyesületnek.
Aranyéremmel zárta a versenyt: Tokaji Tamás,
Puskás Viki, Kispeti Tamás, Pál Szilárd! Ezüst-
érmet szerzett: Lenhárd Gergely, Höchst

Kristóf, Puskás Dávid! Bronzérmes lett: Paskó
Dávid! A mostani válogatottunk egy része 1-2
versenyes kezdő versenyző, de igyekszünk
helyt állni, a júniusi számban beszámolok a ver-
senyről.

A május a nyári vizsgákra való felkészüléssel
telik és a nyári edzőtábor megszervezésével.
Amennyiben egy pályázatunk nyer, amit nyom-
tatott sajtótermékre írtak ki, egy nagy példány-
számú sajtótermékkel, újsággal szeretnénk a
környező településeket megismertetni. Olyan
lapot szeretnénk létrehozni, ami bemutatja a
Délegyházi Karate Sportegyesületet, ezen belül
a karatét, mint alternatívát a fiataloknak-időseb-
beknek az élet kihívásaival szemben. Alternatí-
vát szeretnénk bemutatni a szülőknek, hogy mi-
ért érdemes a gyerekeket karate edzésre beíratni.
A gyerekeket rengeteg veszély fenyegeti, köz-
tük az egyik legnagyobb a kábítószer veszélye a
fiatalokra. Ez nagyon komoly veszély minden
fiatalra. Szeretnénk felhívni erre a szülők figyel-

mét a lapban szakorvos, rendőr szakember cik-
keivel, elérhetőséggel. Reméljük, hogy nyerünk
a pályázaton és saját erő segítségével egy igé-
nyes lapot tudunk készíteni.

A nyár az edzőtáborokon kívül a bemutatók
időszaka lesz. Szándékunkban áll fellépni Du -
na varsányon, Délegyházán, Majosházán, Ápor-
kán, Kiskunlacházán, Pomázon és Budapesten. 

Ha van olyan pici gyermeke, akinek nem talál
sportot, hozza el hozzánk a Sportcsarnokba hét-
főn 16-17-ig és pénteken 17-18-ig! Érdemes el-
kalandozni kicsit a megújult honlapunkon sok
videóval edzésekről, versenyekről…, hátha Ön /
Te is kedvet kapsz, hogy ennek a baráti társaság-
nak a tagjává válj! Internetes honlapunk címe:
WWW.SENSEIMAROSSY.HU

Marossy Károly 3 dan
klubvezető

Karate  



Tisztelt olvasók!

A Délegyházi Testépítő Sportegyesület
versenyzőivel részt vettünk a 2011. április
15-16-17-én a Magyar Erőemelő Szövet-
ség  által  – Szegeden a Radnóti Miklós
Gimnáziumban – megrendezett Általános
és Középiskolák Fekvenyomó Országos
Bajnokságán (Diákolimpia). 

Ezen a versenyen azok a fiatal sportolók
vehettek részt, akik valamelyik általános,
középiskola, szakközépiskola, szakmun -
kás képző intézet nappali tagozatos tanulói. 

A  jelentkezők magas száma miatt a ren-
dezvény háromnapos volt. A versenyzők
csak saját korcsoportjukban versenyezhet-
tek.

IV. korcsoport 1996-97   14-15 évesek
V.  korcsoport  1994-95  16-17 évesek    
VI. korcsoport  1992-93  18-19 évesek

A versenyzőknek három gyakorlat be-
mutatására volt lehetősége. A három gya-
korlat közül a legnagyobb súlyú érvénye-
sen teljesített gyakorlat számított be a vég-
eredménybe.

Ezen a versenyen Ferenczi Krisztián az
V. korcsoportban (16-17 évesek) a 73 kg-
os kategóriában indult, és magabiztos ver-
senyzésével 135 kg-ot teljesített, és ezzel I.
helyezést ért el! A második helyezettnél

20 kg-mal nyomott többet, és tulajdonkép-
pen az első érvényes nyomásával már
győzött a kategóriájában! Hajós Bence a
VI. korcsoportban (18-19 évesek) indult, a
83 kg-os kategóriában, az ő mezőnye volt a
legerősebb ebben a korcsoportban. Bence
145 kg-ot teljesített, és ezzel a III. helye-
zést  érte el! Itt megjegyezném, hogy az
első helyezett 147,5 kg-mal nyert, a máso-
dik helyezett szintén 145 kg-ot nyomott, de
Bencénél 1 kg-mal könnyebb volt, így ki-
sebb testsúlya miatt őt illette az ezüstérem. 

A következő országos versenyeken, ahol

indulni szeretnénk, a sportolóinkat az ered-
ményeik alapján szintén a dobogós helye-
zésekre várjuk!

Márton Róbert
klubvezető

Testépítő  



Tavaly nyáron egy hétig vendégül láttuk a Német Ifjúsági Máltai cso-
port tagjait. Sok délegyházi család segített abban, hogy a hét felejthetetlen
legyen számukra. Annyira jól érezték magukat, olyan szoros barátságok
születtek, hogy cserébe meghívtak minket magukhoz. Tehát kis csapa-
tunk, 10 fő, elindult húsvét előtt Rosenheimbe. 

Rosenheim, ahogy a neve is mutatja, a rózsák városa, és valóban bár-
merre mentünk mindenhol virágot láttunk, csodálatosan szép a város. A
szállásunk is itt volt Rosenheimben, a Máltai házban. Vendéglátóink min-
den napra szerveztek nekünk programot. Voltunk Münchenben is, ahol
magyar idegenvezetőnk volt, bejártuk a várost, voltunk a Hofbräuhausban
is, ahol finomabbnál finomabb söröket ihattunk.

Rosenheimben Indián kiállításra vittek minket, ami nagyon érdekes és
színvonalas volt, idei kézműves táborunk témáját is megihlette. 

Egyik legnagyobb élmény Chiemsee volt, ez a harmadik legnagyobb tó
Németországban. A tó legnagyobb szigete a Herreninsel, itt található II.
Lajos király kastélya, ami a versailles-i kastély mintájára épült. Szemet
gyönyörködtető látvány volt a kastély és a park is.

A legizgalmasabb napot Bad Tölzben töltöttük. Itt található Blomberg,
amire gyalog és libegővel mentünk fel. 1250 méter magason voltunk, so-
kunk most először volt ilyen magas hegyen, még havat is láttunk, a táj, a
kilátás pedig leírhatatlanul gyönyörű volt. Lefelé pedig nyári bobbal jöt-
tünk, ami egyébként Németország leghosszabb nyári szánkópályája. 

Húsvét lévén az ottani húsvéti szokásokkal is megismerkedtünk. Sütöt-
tünk bárányt és nyulat, persze nem igazit, csak ilyen formájú sütiket. Eze-
ket következő este elvittük a temploma, ahol az embereket is és az ételei-
ket is megszentelték. Igazi ünnepi hangulatba kerültünk. Természetesen
mi is elmeséltük vendéglátóinknak, hogy nálunk milyen szokások élnek
húsvéttal kapcsolatban. Csodálatos öt napot töltöttünk ott. Köszönjük a
Kuper családnak, Uschinak, Daninak, Josephnek, Karennek, Andreasnak,
Ronanak és mindenkinek, akik segítettek nekik.

DANKE FÜR ALLES! Derzsi Katalin

Kitekintő  



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

APRÓHIRDETÉS
Vízvezeték-szerelés, -javítás, duguláselhárítás, gyorsszolgálat, állan-

dó ügyelet hétvégeken is. 06/30-376-1796
***

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

***

Szerelvénycentrum, víz-gáz-fűtés, öntözőrendszerek, homlokzati díszí-
tőelemek, barkácsléc. Taksonyi hídnál: a régi és az új 51-es főút kereszte-
ződésénél lévő parkolóban. Tel.: 20/494-5057. E-mail cím:
marzoli75@gmail.com

***

TAVASZI AKCIÓ! Redőny, reluxa, zsaluzia, szúnyogháló, minden,
ami árnyékolástechnika! Újak szerelése, régiek javítása. Ingyenes felmé-
rés! Érd.: 06-20/971-5198

***

Eladó Telek! Délegyházán az Üdülő sétányhoz közel 630 négyszögöl
építési telek eladó. Ikerház építésére is kiválóan alkalmas.

Villany a telken belül, gáz, víz, csatorna a telek előtt található.
Irány ár: 7.5 millió forint. Érdeklődni lehet: 06-20-988-4138

***

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

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
Tel.: +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
Tel.: +36-20/321-2255

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

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

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

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

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



Kancsár Péter Exkluzív rovata 

Már kicsi korában királynőként énekelt
az óvodai farsangon, így nem meglepő,
hogy  1986-ban a siófoki Interpop fesztivá-
lon közönségdíjas lett „Szerelemre szület-
tem” című dalával. Népszerűsége, siker-
szériája azóta is töretlen, többször válasz-
tották az év énekesnőjének, Ő pedig két-
szer választott magának férjet. Második
kapcsolata lassan húsz éve tart, szerelmük
gyümölcse pedig a 13 éves Zoé.

– Nem vagyok könnyű helyzetben, hi-
szen bensőséges pillanatokról, érzésekről
szeretnélek faggatni. Azt gondolom ugyan-
is, hogy azokat a perceket egy nő sosem fe-
lejtheti el, mikor megtudja, megfogant
benne egy apró lény, aki kilenc hónap
múlva világra jön. Mit éreztél, hogyan fo-
gadtad azt, amikor kiderült számodra:
anya leszel?

– Ez egy érdekes dolog, mert én sokáig
tudatosan nem akartam gyereket, úgy ala-
kult az életem, hogy az első házasságom-
ban nem került még szóba. Robit 28 éve-
sen ismertem meg, a legtöbb nő ekkorra
már túl van az első gyereken. Anyukám
engem 24 évesen szült, a lányom kereszt-
anyja 19 évesen lett anya. Céltudatos gye-

rek voltam, sokáig visszahúzódó és csen-
des. Soha nem akartam váratlanul „bajba”
kerülni. Amikor beköszöntött a szerelem
és ezzel együtt a szex is az életembe, fi-
gyeltem rá, hogy addig semmi „veszé-
lyes” dolog  ne történjen, amíg nincs meg-
felelő védekezés, pedig akkor még nem
beszéltek róla ennyit, nem volt ennyire
nyílt téma a szexualitás, mint ma. Saját
magam jól felfogott érdekét képviseltem,
hogy ne következzen be olyan, ami nem
időszerű. Leérettségiztem, megismerked-
tem az első férjemmel, akkor még meg
sem fordult a fejemben a gyerek, mind-
ketten nagyon fiatalok voltunk és voltak
terveink, amiket szerettünk volna megva-
lósítani. Az együtt töltött évek alatt let-
tünk mindketten felnőttek, megtanultunk
„élni”, sokat dolgoztunk és közben lassan
kihűlt a házasságunk. Pistit 1980- ban is-
mertem meg, ’86-tól kezdődött az igazi
„Zoltán Erikás” időszak, amikor a legna-
gyobb sikerek, itthoni és külföldi turnék,
lemezkészítések, fotózások zajlottak, ak-
kor arra összpontosítottunk mindketten,
egyszerűen nem fért volna bele az időm-
be és talán tudat alatt nem is igazán akar-
tam még.

– Aztán egy videoklip forgatásán elvará-
zsolt egy izmos táncosfiú. Életednek egy új
fejezete kezdődött.

– Amikor Robival megismerkedtem,
még azért nem jöhetett szóba a gyerekvál-
lalás, hiszen egy új életet kellett felépíte-
nünk, meg kellett ismerni egymást még ak-
kor is, ha mindketten úgy gondoltuk már
az elején, hogy ez a kapcsolat örökké tart
majd. Én a mai fiatalok körében bevezet-
ném, hogy házasság csak 2-3 év együttélés
után lehessen hivatalos, mert csak idővel
derülnek ki a hibák, a problémák, amikkel
együtt kell elfogadnunk a másikat. Min-
denkinek vannak hibái, amit meg kell
szoknunk, el kell fogadnunk. Vártam, hogy
kialakuljon köztünk minden, kiderüljön,
hogy tényleg szeretjük-e egymást annyira,
mint ahogy azt Én érzem. 

– Mit gondolsz, amióta anya vagy, vál-
tozott a személyiséged?

– Meg kellett hogy változtasson, hiszen
amióta van gyermekem szinte mindent
egészen másként látok. Ez egy másik élet,
ugyanúgy az enyém, csak egy más dimen-
zióban. Én igazán jó nevelést kaptam, jól
indított útra Anyukám, ezért sok mindent
csinálok hasonlóképp, mint Ő tette velem.
Vannak elvárásaim a lányommal szemben,
aminek meg kell felelnie, de azért nem va-
gyok túl szigorú. Például az Ő képességei-
hez képest számomra csak az ötös a jó
eredmény, bár néha-néha becsúszhat egy
kóbor négyes. Viszont a hármas már nem
tolerálható. Ezt szerencsére tudja, és mivel
nem esik nehezére jól tanulni, ezért ezzel
nincs problémánk. Zozi már nagyon jól  ki-
tapasztalta, hogyan érhet el akár nálam
akár az Apukájánál bármit, ha Ő maga va-
lamit nagyon szeretne. Megtanult kedves
és szerény lenni, jól tanul, táncol, zenél, re-
mélem, okosan tud majd élni a megszerzett
tudással a későbbiekben.

– Köszönöm az interjút! Remélem, ha-
marosan látni fogunk téged koncerten is.

Kancsár Péter
Fotó: Gazdag Éva, Pintácsi Viki



Tájékoztató  

2011. JÚNIUS 12.2011. JÚNIUS 12.

10 óra Pünkösdi Királyválasztás a Szent István parkban, amíg a legények
vetélkednek, a gyerekek régi népi játékokkal ismerkedhetnek.

13.15 óra Nyitótánc az Anikó Cukrászda előtt (vendéglátás borral, pogá-
csával)
Felvonulás (Rákóczi u. – Vasút sor – Kéktó sétány)

14  óra Néptánc a Kéktó büfénél/Sirály (vendéglátás borral, pogácsával)
Felvonulás (Kéktó sétány – Vasút sor – Petőfi u. – Árpád u. –
Kossuth u.)

15 óra A művelődési ház előtt gyerekműsor, néptánc és sámán dobosok
(vendéglátás borral, pogácsával)

16 óra Pünkösdi Vágta a Tsz-telep felé vezető földúton
Felvonulás (Némedi u. – Dózsa Gy. u.)

17 óra Pünkösdi műsor a Szent István parkban lévő színpadon
Fellépnek:
–  délegyházi Kölcsey kórus
– pilisi néptáncosok
– Marosvásárhely Vártemplom Musica Humana női kamarakórus
– diósdi Naprózsafa néptáncosai.

19 óra Táncház élő népzenével és tánctanítással.

A parkban melegételes büfé üzemel.

Szeretettel, borral és pogácsával várunk minden érdeklődőt, kicsit és na-
gyot, fiatalt és már nem fiatalt. A királyválasztásra várjuk a 16 és 28 év kö-
zötti legények jelentkezését. Nevezni a helyszínen 10 óráig lehet (a király
jutalma az elismerés és 30 ezer forint).
Szervezők: Végelgyengülés Tömegsport Közhasznú Egyesület

A programból:
Álomcsapda, nyaklánc,

karkötő készítése, gyöngyszövés,
gyöngyből kép készítése és sok más

érdekes technika kipróbálása.
Egynapos kirándulás.

A tábor napközis jellegű, minden
reggel 8 órakor indulunk a

művelődési ház elől kerékpárral, és
délután 16 óra körül érkezünk meg.

A tábor díja: 13 000 Ft.

A díj tartalmazza a napi háromszori
étkezést, az anyagköltségeket, az egy

napos kirándulás költségeit.

A tábor helye:
Tavirózsa Camping

Jelentkezni Derzsi Katánál
a művelődési házban lehet,

vagy a 24/212-005-ös
telefonszámon.


