
Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványaXIX. évf. 210. szám 2012. május

Pákolitz István:

Hogyha virág lennék, 
ölelnélek jó illattal; 
Hogyha madár lennék, 
dicsérnélek zengő dallal; 
hogyha mennybolt lennék, 
aranynappal, ezüstholddal, 
beragyognám életedet csillagokkal. 
Virág vagyok: ékes 
piros szirmú, gyönge rózsaág; 
madár vagyok: fényes 
dalt fütyülő csöpp rigócskád; 
eged is: szépséges 
aranynappal, ezüstholddal, 
beragyogom életedet csillagokkal.

Anyák napja alkalmából szeretettel köszöntjük az Édesanyákat!
Május első vasárnapján a hagyományokhoz

híven a Művelődési Házban műsorral köszön-
töttük az édesanyákat Anyák napja alkalmából.

Szeretnék köszönetet mondani Bainé Kiss
Herminának és a Kölcsey Kórusnak, Petőné
Bartalis Piroskának és Mártonné Nagy Veroni-
kának, a Mákvirág csoportnak és a Hunyadi
János Általános Iskola tanulóinak a szép mű -
sorért, illetve Boltos Józsefnek a technikai se-
gítségért.

Derzsi Katalin
művelődésszervező



Pünkösd 



Délegyháza Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2012. március 20-i rendkívüli
ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
tartotta. 

Első napirendi pontként lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkenté-
sét szolgáló támogatás igénylés ügyét tárgyalta
a Képviselő-testület, és a korábbi évekhez ha-
sonlóan döntött a pályázaton való részvételről,
a pályázatnak a gesztor önkormányzat útján
történő benyújtásáról. Ezt követően a jogszabá-
lyi előírásoknak megfelelően az önkormányzat
2012. évi összesített közbeszerzési tervét fo-
gadta el a Képviselő-testület, és döntött a köz-
beszerzési tanácsadó kiválasztásáról és megbí-
zásáról. Végezetül az ajándékba kapott buda-
pesti ingatlan két üres lakása vételárának meg-
határozására került sor. 

Délegyháza Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2012 áprilisában egy alkalom-
mal, április 23-án ülésezett a Polgármesteri
Hivatal Tanácstermében. Az ülés kezdetén dr.
Riebl Antal polgármester beszámolt a lejárt ha-
táridejű határozatok végrehajtásáról. Elsőként
az eredetileg tizenharmadik napirendként sze-
replő ingatlanügyeket tárgyalta meg a Képvi-
selő-testület, melynek keretében felülvizsgálta
az értékesítendő önkormányzati ingatlanokat
és meghatározta azok vételárát, majd pedig
döntött a Naturista Oázis Kft.-ben meglévő
13% üzletrészének értékesítésére vonatkozó
pályázat kiírásáról, végül pedig egy, a Naturis-
ta Kemping területén lévő ingatlan átminősíté-
séről határozott. 

Második napirendi pontként a könyvvizsgá-
ló részvételével tárgyalta a Képviselő-testület
az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról
szóló beszámolót, és megalkotta a zárszám-
adási rendeletét (10/2012. (IV. 24.) zárszám-
adási rendelet Délegyháza Község Önkor-
mányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásá-
ról). Ezt követően a 2011. évi belső ellenőri
tájékoztatókat fogadta el a Képviselő-testület,
majd pedig az Egészségház tetőterének beépí-
tésére szerződött Brickimpex Kft. kérelmének
tárgyalására került sor. A Képviselő-testület
2012. május 10-ig terjedő póthatáridőt tűzött a
cégnek a ráépítési jog ellenértékének megfize-
tésére, és hozzájárult ahhoz, hogy a cég plusz-
munkaként a tető megbontása nélkül május 1-
jétől kezdődően szigetelési munkákat végez-
zen az Egészségházon, azzal a feltétellel, hogy
amennyiben a szerződés esetlegesen nem
megy teljesedésbe, ezek a munkálatok az
önkormányzatra nem rónak kötelezettséget,
tehát ezek a munkálatok a vállalkozó saját
kockázatára végezhetők el. 

Negyedik napirendként az önkormányzat lik-
viditási tervét tárgyalta a Képviselő-testület,
majd pedig döntött arról, hogy 473.000 Ft vétel-
árért értékesíti a 030/16 hrsz-ú szántó művelési
ágú ingatlanát, melynek birtokba adására 2013.
január 1. napján kerülhet sor, amely a bérlőtől
függően előrehozható. Ezt egy belterületbe vo-
nási kérelemnek, egy víziállás létesítése iránti
kérelemnek, majd pedig a Városgazda XVIII.
Kerület Nonprofit Zrt.-nek a IV. tó partjával
kapcsolatos kérelmének tárgyalása követett.
Döntés született a 286/4 és 993 hrsz-ú ingatla-
nok telekalakításának jóváhagyásáról, mely
alapján a Sörkuckó Söröző önkormányzati tulaj-
donú épülete önálló helyrajzi számra kerül. 

Egy hosszabb ideje húzódó ügyintézés ered-
ményeként végre sikerült rendezni az Árpád ut-
ca tulajdoni helyzetét, melynek ingatlan-nyil-
vántartási átvezetése érdekében a Képviselő-
testület hozzájárult az ingatlan tulajdonba véte-
léhez. A Nemzeti Közlekedési Hatóság felhívá-
sának eleget téve tárgyalta a Képviselő-testület
az Árpád utcában az Iskola előtt lévő gyalogos-
átkelőhely ügyét, és döntött annak megszünte-
téséről az engedélyeztetés és annak előfeltétele-
it jelentő munkák igen jelentős összeget kitevő
(kb. egymillió forint) kiadásai miatt, melyre az
önkormányzat 2012. évi költségvetése nem tar-
talmaz fedezetet. Engedély nélkül a zebra nem
tartható fenn. Ezzel egyidejűleg döntés született
az Iskolánál 20 km/h-s sebességkorlátozás be-
vezetéséről, a Petőfi utcában a 20 km/h-s
sebességkorlátozás feloldásáról és a Rendőrség
által javasolt közlekedési táblák kihelyezéséről.
Döntés született arról is, hogy a jövőben az
Üdülő sétányon a Tamás Vegyesbolt előtt
„megállni tilos” tábla kerül kihelyezésre, a kije-
lölt parkolóhely a Rönkös udvarából, közvetle-
nül a bolt mellett kialakított parkoló lesz. A jö-
vőben nincs lehetőség az Egészségház udvarán
történő kerékpártárolásra, ott kizárólag a dolgo-
zók és a betegek tárolhatják kerékpárjaikat. A
kijelölt kerékpártároló – ahogy arról már koráb-
ban is tájékoztattuk a lakosságot – az Árpád ut-
ca 1. szám alatti, a Családi Napközivel szemben
kialakított ingyenes, mindenki számára hozzá-
férhető kerékpártároló. 

A Képviselő-testület korábban már határo-
zott a közétkeztetés külső vállalkozó útján tör-
ténő ellátásáról, melynek pontos feltételeit, a
beszerzési eljárás során kiválasztandó vállalko-
zóval szembeni követelményeket ezen az ülé-
sen határozta meg a Képviselő-testület. Tak -
sony Nagyközség Önkormányzata kezdemé-
nyezéséhez csatlakozva elhatározta a Képvise-
lő-testület, hogy hozzájárul az évek óta nem
működő Taksony és Környéke Önkormányzati
Szennyvíztársulás megszüntetéséhez. 

Tizenhatodik napirendként támogatási kérel-
meket tárgyalt a Képviselő-testület, majd a ko-
rábbi rendelet hatályon kívül helyezése mellett
új rendeletet alkotott az önkormányzat jelképei-
ről, valamint Délegyháza község nevének hasz-
nálatáról (11/2012. (IV. 24.) önkormányzati
rendelet az önkormányzati jelképekről, vala-
mint Délegyháza község nevének használatá-
ról), mely 2012. június 16-án lép hatályba a
Délegyházi Napokhoz kapcsolódóan. Ezt köve-
tően az AGE Platform kezdeményezés ügyét
tárgyalta a Képviselő-testület, majd döntött az
ivóvíz-minőségjavítási pályázat keretében
meg valósuló beruházás kivitelezési munkálata-
ira vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásáról.
Az ülés végén a Gödöllői Szent István Egyetem
Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar
Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Halgaz-
dálkodás Tanszékével történő együttműködési
megállapodás megkötésének támogatásáról ha-
tározott a Képviselő-testület. 

Az ülések jegyzőkönyvei és az ülésen alko-
tott rendeletek a község honlapján
(www.delegyhaza.hu), valamint a Könyvtár-
ban olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

Önkormányzati hírek

Önkormányzati Hírek

KÖSZÖNET
Ezúton is nagyon köszönjük ifj. Pocsai
Istvánnak a „Föld Napja alkalmából” felaján-
lott 300 db fekete dió és 100 db kőrisfa cseme-
tét, valamint Délegyháza Faluszépítő Egyesü-
letnek az általuk felajánlott 750 db árvácskát,
amelyekkel szebbé varázsoltuk Délegyháza
Község tereit, intézményeit és parkjait.

Nagyon köszönjük az R-Lánc Bt.-nek
(képviseletében: Rényei Ernő) a szombati na-
pon a munkában résztvevők számára biztosí-
tott üdítőt és ételt, valamint a HA-HO-
GUEST Kft.-nek (képviseletében Haris
Vilmos) a vasárnapi napon a munkában
résztvevők számára felajánlott üdítőket.

Külön köszönjük Mindenkinek, aki 2012.
április 20-22. napjain részt vett a Délegyháza
Község Önkormányzata által a „Föld Napja”
alkalmából megrendezett virág- és faültetés-
ben, valamint hulladékgyűjtésben!

Délegyháza Község Önkormányzata

KÖSZÖNET
Varga Józsefnek és feleségének, dr. Joó

Máriánakköszönetünket fejezzük ki, amiért a
könyvtárnak ismét könyveket adományoztak.

Polgármesteri Hivatal



Önkormányzati hírek

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik Mátyus Gáspárné temetésén részt vet-
tek, utolsó útjára elkísérték és gyászunkban
osztoztak. Külön köszönetünket fejezzük ki a
Moz gás korlátozottak Délegyházi Szervezeté-
nek a segítségükért.

Lánya: Pittmanné Mátyus Zsuzsanna és
unokája: Pittmann János

Anyakönyvi napló
Újszülöttek:

Léhmann Bence Ákos 2012. 03. 19.
Balázs Keve Bakta 2012. 03. 29.
Horvát Zénó Erik 2012. 03. 31.
Schönwald Alexandra 2012. 04. 13. 

„Arra születtem, hogy kisgyerek legyek,
anyám mellett játsszam hosszú éveket.
Arra születtem, hogy felnőtt is legyek,
s megértsem a szóból azt, amit lehet.
S végül arra jöttem én e világra,
hogy hinni tudjam: nem vagyok hiába.”

/ Adamis Anna /

Házasságkötés:
Dr. Hajpál Zsolt István – Jaros Diána

„Mindig légy velem akkor is ha fáj,
hogyha távol vagyok, mindig visszavárj!
Ha bántalak, hidd el, akkor is csak Te vagy 
Nekem!
Mert csak téged szeretlek kedvesem!”

/ Molnár Ferenc Caramel /

Elhunytak:
Mátyus Gáspárné 1932. 04. 27.
Pásztor Jánosné 1934. 02. 15.
Béres Imre 1954. 08. 25.
Nagy Andrásné 1931. 04. 02.
Valkai László 1923. 03. 29.
Czegle Péterné 1935. 01. 27.
Hamza Imre 1945. 04. 07.
Lukácsi Istvánné 1928. 06. 20.

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”

/ Juhász Gyula /

Lakóhelyet létesített: 19 fő
Tartózkodási helyet létesített: 3 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Eladó önkormányzati ingatlanok
Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 23-i ülésén áttekintette és mó-

dosította az érdekkörébe tartozó értékesítendő ingatlanokat és azok eladási árait. Az így meghatározott el-
adó ingatlanokat és azok árait az alábbi táblázatban tesszük közzé.

Az ingatlanokkal kapcsolatban felvilágosítás kérhető dr. Riebl Antal polgármesternél (06-24/542-155,
06-30/977-2570, polgarmester@delegyhaza.hu) vagy Jakab István településfejlesztési előadónál 
(06-24/542-155/3 mellék, muszaki@delegyhaza.hu). 

Délegyháza Község Önkormányzata

Galla lakópark (építési telkek, csatorna nincs):
S.szám Hrsz. Területe (m2) Utca, házszám Ár (Ft/m2)

1. 1650/22 968 Galla tanya 2 400 Ft + ÁFA
2. 1650/13 876 Fűzfa u. 16. 2 400 Ft + ÁFA
3. 1650/23 992 Fűzfa u. 6. 2 400 Ft + ÁFA
4. 1650/25 987 Fűzfa u. 4. 2 400 Ft + ÁFA

Glóbusz melletti terület építési telkei: (Anna u., összközműves):
S.szám Hrsz. Területe (m2) Utca, házszám Ár (Ft/m2)

5. 858/19 550 Anna utca 5 000 Ft +ÁFA
6. 858/23 600 Anna utca 5 000 Ft +ÁFA
7. 858/24 672 Anna utca 5 000 Ft +ÁFA

Üdülő sétányon lévő ingatlanok:
S.szám Hrsz. Területe (m2) Utca, házszám Ár (Ft/m2)

8. 639/9 535 Üdülő sétány (Rönkös mögött) 3.000 Ft + ÁFA
9. 639/5 130 Üdülő sétány (Tamás bolt mellett) 3.000 Ft + ÁFA

Bányász sor végén lévő ingatlan:
S.szám Hrsz. Területe (m2) Utca, házszám Ár (Ft)

10. 1317/10 360 Bányász sor 62. (Vízitelep) 8 000 000 Ft + ÁFA

Polgármesteri hivatal mögött lévő ( ún. „Légtechnika”)  ingatlanok:
S.szám Hrsz. Területe (m2) Utca, házszám Ár (Ft/m2)

11. 119/4 1081 Polg. Hiv. mögött 5.000 Ft +ÁFA
12. 119/5 1080 Polg. Hiv. mögött 5.000 Ft +ÁFA
13. 119/6 1007 Polg. Hiv. mögött 4.500 Ft +ÁFA
14. 119/8 1214 Polg. Hiv. mögött 4.500 Ft +ÁFA

Liget utcai ingatlanok:
S.szám Hrsz. Területe (m2) Utca, házszám Ár (Ft/m2)

15. 669/19 500 Liget utca 5.000 Ft +ÁFA
16. 669/20 500 Liget utca 5.000 Ft +ÁFA
17. 669/21 500 Liget utca 5.000 Ft +ÁFA
18. 669/22 657 Liget utca 5.000 Ft +ÁFA
19. 669/23 543 Liget utca 5.000 Ft +ÁFA

„Kocsis-féle” Bányász sori ingatlanok:
S.szám Hrsz. Területe (m2) Utca, házszám Ár (Ft/m2)

20. 1800/45 932 Nyírfa utcáról 2 400 Ft + ÁFA
21. 1800/48 923 Nyírfa utcáról 2 400 Ft + ÁFA
22. 1800/49 913 Nyírfa utcáról 2 400 Ft + ÁFA
23. 1800/52 903 Nyírfa utcáról 2 400 Ft + ÁFA
24. 1800/55 900 Nyírfa utcáról 2 400 Ft + ÁFA
25. 1800/57 1048 Nyírfa utcáról 2 400 Ft + ÁFA
26. 1800/58 1234 Nyírfa utcáról 2 400 Ft + ÁFA
27. 1800/59 1230 Nyírfa utcáról 2 400 Ft + ÁFA
28. 1800/60 1229 Nyírfa utcáról 2 400 Ft + ÁFA
29. 1800/91 1069 Nyírfa utcáról 2 400 Ft + ÁFA
30. 1800/92 2000 Nyírfa utcáról 2 400 Ft + ÁFA

Budapest XX. ker., Alkotmány u.-i ingatlan lakásai:
S.szám Hrsz. Területe (m2) Utca, házszám Ár (Ft/m2)

31. 176981/A/2 42,27 Alkotmány u. 14. 5 500 000 Ft
32. 176981/A/3 28,43 Alkotmány u. 14. 4 000 000 Ft

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
drága halottunk, Hamza Imre búcsúztatóján
részt vettek és osztoztak mély fájdalmunkban.

A gyászoló család



A Délegyházi Flavonosok Klubja ismét kellemes baráti találkozót
tartott. A legfrissebb híreket a fotóalbum lapozgatásával színesítettük.
Örömmel osztottuk meg a hírt, hogy a legújabb nemzetközi elismerést a
Max Plus+ termékünk nyerte el: Grand Golden Díjat kaptunk! Aztán
tavaszi karcsúsodáshoz adtunk egymásnak jó ötleteket, majd a Flavon-
család valamennyi tagját megkóstolva, el is indítottuk a programot. For-
ró, illatos zöld teával és ananászos desszerttel koronáztuk meg a jó han-
gulatú estét. Tóth Ilona

Önkormányzati hírek Kölcsey Művelődési Központ hírei

EB ÖSSZEÍRÁS –
2012

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. tv. 2012. január 1-jén ha-
tályba lépett 42/B. §-a alapján az önkormány-
zat ebrendészeti feladatainak elvégzése érde-
kében, illetve a veszettség elleni oltás jár-
ványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 

2012. május 10. – 2012. június 10. között
eb összeírást végez.

Tájékoztatom az ebtulajdonosokat, illetve
ebtartókat, hogy az összeírásra az adatszol-
gáltatás kötelező, ezért kérem, hogy a hivatal
munkatársának szíveskedjenek megfelelő tá-
jékoztatást adni.

Abban az esetben, ha valaki nem szolgáltat
adatot, vagy az eb veszettség elleni védő -
oltását elmulasztja, bírságra számíthat.

Az eb összeírással kapcsolatosan a 06-24-
542-155/7-es mellék telefonszámon is kér-
hetnek felvilágosítást.

Az összeírás gyors lebonyolításához ké-
rem segítő közreműködésüket.

Dósa Renáta
Népesség-nyilvántartási

Igazgatási Előadó

Köszönöm a Csokréta Asszonyklubnak, Mártonné Nagy Veroniká-
nak és osztályának, Héder Tímeának hogy segítették szebbé tenni a
Művelődési Ház kertjét.

Derzsi Katalin
művelődésszervező

Tisztelt Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy

2012. május 2. napján Délegyháza Község
Önkormányzat Községgondnoksága és köz-
terület-felügyelője helyszíni szemlét végzett
Délegyháza településen, ahol megállapították,
hogy több lakos a belterületi ingatlan előtti
közterületre rengeteg hulladékot helyezett ki
a településünkön hatályban lévő jogszabá -
lyoktól eltérő módon (zsákban), melyeket az
A.S.A Magyarország Kft. így nem szállított
el. A hulladék így Délegyháza Község közte-
rületein maradt, melynek elszállításáról Dél-
egyháza Község Önkormányzatának kellett
gondoskodnia, jelentős többletköltségek vál-
lalása mellett. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a jövőben
mindenki szíveskedjen az összegyűlt hulladé-
kot szabványos tároló edényzetben kihelyez-
ni, mert ellenkező esetben szabálysértési eljá-
rást kezdeményezünk a szabálysértők ellen,
és az elszállítással járó többletköltségeket is
rájuk terheljük.

Jogszabályi hivatkozások:
Délegyháza Község Önkormányzata Képvi-

selő-testületének 6/2012. (III. 7.) számú, a tele-
pülési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi

közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevé-
teléről szóló önkormányzati rendeletének 5. §
(6) bekezdése kimondja, hogy:

„A szervezett közszolgáltatást igénybevevők
számára a szabványos tárolóedények haszná-
lata kötelező (mind az állandó lakosok, mind
az üdülő-tulajdonosok esetében).

A szabványos tároló edényzetDélegyháza te-
lepülésen a 60 l, 110 l, 120 l-es tároló edényzet.
Az ezen felül keletkezett többlet hulladék elszál-
lítására az erre rendszeresített hulladékgyűjtő
zsákot lehet igénybe venni. 

Ahol az utca műszaki paraméterei nem teszik
lehetővé a tároló edényzettel történő (kukás)
szállítást, ott a szabványos tároló edényzet az
erre rendszeresített hulladékgyűjtő zsák.” (Ezen
utcák: Nyárfa sor, Vasúti őrház.)

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljá-
rásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-
szerről szóló 2012. évi II. törvény 196. § (2) be-
kezdése kimondja, hogy: „Aki a települési szi-
lárd vagy folyékony hulladékot a közterületen
engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a ki-
jelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, sza-
bálysértést követ el.”

Kérjük fentieket szíveskedjenek betartani.

Délegyháza Község Önkormányzata

KÖTELEZŐ A KUKA-
HASZNÁLAT!



Iskolánk életéből

A Föld napja alkalmából kiírt hulladék-újrahasznosítási pályázatra
készített remek tárgyak láthatóak a képen.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Tujner Ferenc úrnak a

számítástechnika teremben lévő főkapcsolóban történt meghibásodás
gyors javításáért. 

Az iskola vezetősége



Iskolánk életéből

Magyar nyelvi versenyeken voltunk

A gyerekek virágokat, zöldségmagokat ültettek ezen a napon.

Szavalóverseny
1. a osztály:
I. helyezett: Révai Csenge
II. helyezett: Tóth Boglárka
III. helyezett: Tisza Petra

1. b osztály:
I. helyezett: Sramek András
II. helyezett: Nagy Linett
III. helyezett: Kiss Evelin

2. osztály:
I. helyezett: Danis Vivien
II. helyezett: Gál Anna
III. helyezett: Dávid Gerda

3. osztály:
I. helyezett: Bíró Boglárka
II. helyezett: Móré Mátyás
III. helyezett: Togyer Boldizsár

4. osztály:
I. helyezett: Togyer Dominik
II. helyezett: Nagy Nikolett
III. helyezett: Pallaga Renáta

Felső tagozat:
I. helyezett: Nagy Blanka (5. osztály)
I. helyezett: Isaszegi Péter Milán 

(8. osztály)
II. helyezett: Pásztor Brigitta (5. osztály)
II. helyezett: Tordai Attila (7. osztály)
III. helyezett: Pfeiffer Fanni (5. osztály)
III. helyezett: Pécskövi Klaudia 

(7. osztály)

Iskolánk néhány tanulója március 29-én a
Simonyi Zsigmond nevét viselő körzeti helyes-
írási versenyen mérte össze képességeit a kör-
nyékbeli iskolák diákjaival Dunavarsányban.
Három ötödik és egy hetedik osztályos tanuló
képviselte eredményesen iskolánkat, öregbítve
ezzel annak hírnevét. 

Az ötödik osztályos Pásztor Brigitta az első
helyezettől mindössze fél ponttal lemaradva
második lett, egy ponttal megelőzve Gáspár
Beatrixet, aki így harmadik helyezést ért el. Eb-
ből az évfolyamból Nagy Blanka vett még részt
a versenyen. 

A hetedikesek közül Borbély Márk képvisel-
te kiválóan iskolánkat: második helyezést ért el. 

Az ötödikes tanulókat Molnár Antalné, hete-
dikes diákunkat pedig Kazinczi-Tóth Enikő ké-
szítette fel.

Ezúton gratulálunk a diákoknak. Reméljük,
jövőre hasonló sikereket fognak elérni ezen a
színvonalas versenyen.

Március 30-án rendezték Budapesten a
Bendegúz nyelvÉSZ verseny megyei forduló-
ját, ahova három ötödikes, egy hatodikos és há-
rom hetedikes diákunk került be. 

Az ötödik osztályból Pásztor Brigitta, Nagy
Blanka és Tisza Szabolcs, a hatodikosok közül
Náhlik Fanni, míg hetedik osztályból Keserű
Bernadett vett részt a megmérettetésen. Mind-
annyian azzal a céllal utaztak a fővárosba, hogy
bekerüljenek az országos döntőbe. Egyelőre
még nem érkeztek meg az eredményeik, így ar-
ról csak később tudunk beszámolni. Az ötödike-
seket Molnár Antalné, hatodikos diákunkat
Bulyákiné Éberth Anna, hetedikes tanulónkat
pedig Kazinczi-Tóth Enikő készítette fel.



7 éves a Baba-Mama Klub

7 éves (iskolaérett) lett a Baba-Mama Klub! Fogadjátok szeretettel ezt a pár fotót, ami válogatás az
elmúlt évek baba klubos életéből. Továbbra is várjuk a mamákat és babákat minden csütörtökön 
10-12 óráig a védőnői tanácsadóban lévő klubhelyiségünkbe.

Üdvözlettel: Balázsné Valcsi

Örültünk a fa vonatnak

Gyönyörű mászó torony a játszótéren A lelkes aranycsapat

Baba klub napjainkbanBarkácsolás a falunapokon

Az első farsangunk a klubban, 2006 Az első Tökfesztiválunk

KK ee dd vv ee ss DD éé ll ee gg yy hh áá zz ii aa kk !!



7 éves a Baba-Mama Klub

Kirándulás a Macifarmra

A szép lovacskánk a játszón

Áruljuk a saját kézműves portékáinkat,
hogy még több játék legyen a játszótéren

És bulizunk És falakat pingálunk mesésreMinden évben télapózunk

Csoportkép az alapító tagokkal

Egy 2009-es farsang

Segítségkérés!
Nagyon szeretnénk a nyár elején

kicsit rendbe tenni a játszóteret,
mert a festések megkoptak, a má -
szó torony tetejét is újra kell desz-
kázni. Ehhez kérnénk a lakosság
segítségét!

Ha van az otthonukban felesle-
ges festék vagy faanyag, esetleg
MDF-lap, annak nagyon örülnénk.
Aki tud, növényeket is ültethet,
vagy facsemetéket is ültethetnénk!

Előre is köszönjük a segítséget
és a segítő kezeket!

Balázsné Valcsi 
Baba-Mama Klub



Lánglovagok

A délegyházi ÖTE- ről

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Ígéretünkhöz híven folytatjuk az ön-
kéntes tűzoltóink életének bemutatását.

Még tél volt, mikor Délegyházán az egyik portán a garázsban álló kis-
haszon gépjármű kigyulladt, és a tűz átterjedt az épületre. Szerencse a
szerencsétlenségben, hogy idejében észlelték. A lakók, a szomszédok se-
gítségével a kocsit kihúzták, és a gyorsan kiérkező tűzoltóinkkal és a
Szigetszentmiklós egységével a nagyobb tragédiát megakadályozták. 

(II. kiemelt riasztás történt)

A gondatlan emberi tevékenységnek köszönhetően tűz keletkezett a
Dunavarsány-i lakóparknál lévő erdőben, 5 hektár bánta a felelőtlen csele-
kedetet.

Ugyanezen okból kilométer hosszan égett az árokpart a Nagy- és
Kisvarsányt összekötő út mentén. A füst a közlekedőket, a terjedő tűz egy
lekerített, gondozott telket veszélyeztetett.

A Dunavarsány-i fatelep egy része és a környezete (3 hektár) égett. 

(II. kiemelt riasztást kellett elrendelni az oltáshoz), mert a kerítés mö-
gött az összegyűjtött száraz aljnövényzetet szerették volna elégetni, de a
megforduló széltől a tűz lett az úr egy időre.

Sokan döntöttek úgy, hogy rendbe teszik portájukat és a közvetlen kör-
nyezetét. A sok hóval járó csapadékot elitta a szomjas föld. A tavaly ma-
gasra nőtt és kiszáradt növényzet nyújtotta látványt igyekeztek a gazdák
mihamarabb eltüntetni, elégetni. Országos tűzgyújtási tilalmat kellett el-
rendelnie a Katasztrófavédelem javaslatára a Vidékfejlesztési Minisztéri-
umnak, mert több hektáros területeket sikerült gaztalanítani, az értékes há-
zakkal együtt. 

Hiábavaló volt a sajtó-, rádió-, tv-felhívás, sorra érkeztek a jelzések a
tűzesetekről az önkénteseinkhez is. Gallában 3 hektár,  Nomád-part végén
a horgásztónál 1 hektár izzott. 

Délegyházán márc. 15-én a régi csatornamederben keletkezett tűz a kö-
zeli lakóházakat veszélyeztette.

Szerencsére személyi sérülések nem történtek. Március közepéig 11-
szer vonultunk.

Az eddigi munkákat elismerve a Szigetszentmiklósi Parancsnokság
vezetője (Hajdu Imre őrngy.) dicséretképpen felkérte az Önkénteseinket
(Délegyháza-Dunavarsány), hogy biztosítsák a területükön működő egyik
logisztikai cég 90.000 m2-es raktárbázisának a tűzivíz ellátását a javítás
idejére, mert az ottani 870 m3-es tározó meghibásodott. 

Március 24. 07 órától folyamatos 24 órás szolgálattal március 29. 12
óráig őrizték a telephely biztonságát. A gazdasági tevékenység fejében
(önfenntartáshoz elengedhetetlenül szükséges) a cég védőfelszerelések
beszerzésében segített, és a működési költségünkhöz is hozzájárult.

Köszönetet mondunk Délegyháza Község Önkormányzatának és a
Riebl Antal vezette testületnek, hogy támogatásukkal a Délegyházi ÖTE
megkaphatta a Szigetszentmiklósi Tűzoltóság régi 8000 literes vízszállító-
ját a szigetszentmiklósi vízművektől:

Lánglovagjaink



Lánglovagok

Felújítása szinte azonnal megkezdődött, hogy minél előbb hadra fogha-
tó legyen a területeink védelmére.

Április 08-án a két egyesületünk elnökét fogadta Vásárhelyi Zoltán
őrngy. úr, a Szigetszentmiklósi Tűzoltóság új parancsnoka. Egyeztetés
történt arról, hogy az Együttműködési Szerződés iránti szándékunkat elfo-
gadja. Elismerően szólt az eddigi munkánkról, és támogatásáról biztosítot-
ta a szerinte is példaértékű összefogást. Ismertette a vezetőkkel a feltétele-
ket (jelenleg ebből már most kb. 60%-ot teljesített a csapatunk), és tájé-

koztatást kért a működési szándékunkról (vállalt vonulási területünk, ri-
aszthatóságunk lehetőségei).

Jelezte, hogy ugyanilyen együttműködésre kéri fel csapatainkat a Daba-
si Tűzoltóság is.

Május közepétől várhatóan 8 fő kezdi meg a 40 órás tűzoltó tanfolya-
mot a Kókai Önkénteseknél, hogy a szakmai feltételeknek is mihamarabb
megfeleljünk.

Ezúton Értesítjük, és Hívjuk fel a polgártársaink figyelmét, hogy
az egyesületeink Tagokat toboroznak soraikba! Jelentkezni az elnö-
köknél lehet.

Délegyháza: Lenhardt Károly 06 20 321 22 55

Dunavarsány: Rim György 06 30 987 28 50

A logisztikai cég az elvégzett munka elismeréseként április 12-én 08
órától újból megbízta az önkénteseinket a területük védelemére, mert a
víztározót teljesen fel kell újítaniuk. A javítás csak ideiglenesnek készült
el a nagymérvű károsodás miatt. A folyamatos őrzés mellett a tározó újjá-
építése nagy erőkkel folyik. 

Az egyesületek elnökei meghívót kaptak, és részt vettek az április 14-én
Nagykátán megrendezett Pest megyei Tűzoltó Szövetség éves
közgyűlésén. Vezetőségi választások voltak az új törvényi változásoknak
köszönhetően.

Tűzjelzés, káreset bejelentés 105, 112, illetve az elnökök telefonszá-
main lehetséges.



Sport Hirdetés Felhívás 

Tisztelt olvasók!

Március 25-én reggel Budapestről Horvátországba utaztunk a Horvát
Nemzetközi Bajnokságra. 2 évvel ezelőtt már elfogadtuk a meghívását az
IKO Matsushima Horvátországnak, ahonnan komoly eredményekkel tér-
tünk haza. Puskás Dávid és Mészáros Krisztián aranyéremmel,
Horváth Veronika és Puskás Viktória bronzéremmel, Kispeti Tamás
és Kerekes András pedig IV. helyezéssel zárta a versenyt. A versenyre
sempai Vince Ferenc szállított minket Budapestről. Érkeztek magyar ver-
senyzők a Délegyházi Karate Sportegyesületen kívül Sátoraljaújhelyről és
Tiszafüredről. Reggel 8-kor indultunk és hajnal 3-ra értünk vissza. Egy
ilyen buszos utazás a legjobb csapatösszehozó tréning, ahol mindenki
összeismerkedik, barátkozik. Maga a verseny nagyon korrekt volt. Jó ren-
dezéssel, jó bíráskodással, jó hangulatban telt ismét az ott töltött 8 óra.
Mészáros Krisztián ismét a dobogó tetejére állhatott. Krisztián és
Kispeti Tomi Kiskunlacházán tréningezik. Gencsi Ivett az edzőjük. Nagy
harcokkal, szép eredménnyel végeztek. Tordai Attila egyre szebben ver-
senyez, most is bronzéremig jutott. Akik nem értek el eredményt, azok is
kitettek magukért, de több kell, többet kell készülni. Kettő segítőnk volt,
Bartha Beatrix 2 danos mester és Horgos Dániel. A magyarok szépen sze-
repeltek. Sátoraljaújhely 2 aranyérmet hozott el, Tiszafüred 1 bronzérmet.
Gratulálunk!

Április 28-án egy övvizsga felkészítőre kerül sor Délegyházán. Ide
több felől érkeznek a karatésok, akiknek fontos a nyári vizsga. 2 hónap
sincs nyárig. Ez karate szempontból már a formaidőzítés időszaka lesz a
vizsgákat illetően. Június 24-én vizsga lesz Szentendrén, 29-én Délegyhá-
zán. Gyerünk kedves karatésok, még a célegyenesben bele kell húzni!

Május 12-13-án Súlycsoportos Gyermek, Serdülő, Ifi, Junior és U-20, fel-
nőtt férfi-női kata Össz Kyokushin Karate Világkupán indul az egyesüle-
tünk pici válogatottja 7 fővel Szentesen. A versenyre 25 országból neveztek.
A csapat tagjai: Horváth Veronika, Paskó Dávid, Hájas Ádám, Mészáros
Krisztián, Kispeti Tamás, Lenhard Gergő, Lenhard Attila. A verseny nagy
verseny lesz, több mint 300 nevezett karatéssal. A díjak is magukért beszél-
nek. Minden dobogós gyönyörű kupában részesül és különdíjakban.

Kedves karate sportbarátok! Kérem támogassák idén is az egyesületet a
személyi jövedelemadójuk 1%-ával. Délegyházi Karate Sportegyesület.
Adószámunk: 18696547-1-13

Gyermek edzések 6-14 éves korig Délegyházán. Segédedző: Tordai
Viktor 3 kyu, edzésidőpontok: Hétfő 17:00–18:30; Csütörtök
17:00–18:00. Ovis karate edzés kezdődött Tordai Viktor vezetésével
(06-20-423-2804). Felnőtt edzésDunavarsányon a Robi cukrászdában 12
éves kortól. Érdemes elkalandozni kicsit a megújult honlapunkon
(www.senseimarossy.hu),  sok videóval edzésekről, versenyekről…, hát-
ha Ön / Te is kedvet kapsz, hogy ennek a baráti társaságnak a tagjává válj!   

Marossy Károly 3 dan klubvezető 

Horvátország: 
Mészáros Krisztián aranyérmes!

Kispeti Tamás és Tordai Attila
bronzérmes!

AKCIÓK! Értesítés a kötelező ké -
mény seprő-ipari feladatok
ellátásának időpontjáról

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!
Értesítjük, hogy az 51/1999. (XII. 25.) BM

rendelettel módosított 27/1996. (X. 30.) BM
rendelet 3-7. §-a értelmében előírt kötelező
kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tar-
tozó feladatokat – a települési önkormányzat
közigazgatási határain belül –

2012. május 08-tól – június 30-ig
látják el dolgozóink. A társaságunk alkalmazá-
sában álló dolgozóink névre szóló arcképes
kitűzőkkel rendelkeznek.

Kérjük, szíveskedjék a lakosságot a helyben
szokásos módon tájékoztatni.

Üdvözlettel:
Krizsán Ferenc kir. vez.

Magyar Kémény Kft.



Sport 

Két aranyérem a RAW Erőemelő Magyar Bajnokságon!

Tisztelt olvasók!

A Délegyházi Testépítő Sportegyesület fiatal ver-
senyzői kiemelkedő eredményeket értek el a 2012.
március 31-én, Tabon megrendezett RAW Erőemelő
Magyar Bajnokságon, Ferenczi Krisztián a 74 kg-os,
míg Hajós Bence a 83 kg-os kategóriában szerezte
meg a Magyar Bajnoki címet! 

A versenyen nem voltak külön korcsoportok (ifjú-
sági, junior, felnőtt, masters), így a fiúknak 18 és 19

évesen sok tapasztalt felnőtt erőemelővel kellett felvennie a küzdelmet,
ezért ezek az első helyek még értékesebbek a számunkra.

A RAW angol kifejezés és az erőemelő ruha és bandázsok nélküli súly-
emelést jelenti, ez különösen nehéz fajtája az erőemelésnek, mivel így az
óriási terheléseket védőfelszerelések nélkül kell elviselniük az izmoknak
és az ízületeknek.

Krisztián összetett eredménye 74 kg-os kategóriában 525 kg (guggolás
160 kg, fekvenyomás 145 kg, felhúzás 220 kg) új országos rekord, Bence
a 83 kg-os kategóriában 555 kg-ot teljesített (guggolás 170 kg,
fekvenyomás 145 kg, felhúzás 240 kg) új országos rekord.

Ezekkel az eredményekkel a fiúkat a Magyar Erőemelő Szövetség jelöl-
te a Svédországban, Stockholmban június 11-17-én megrendezésre kerülő
RAW Erőemelő Világbajnokságra 74 kg és 83 kg-os kategóriában. Ilyen
fiatalon versenyzők a világon még sehol nem jutottak ki erre a versenyre!
Sajnos azonban részvételünk ezen a versenyen anyagi szempontok miatt
nagyon kétséges, mivel az utazás és a szállás önköltségi alapon működik. 

A következő versenyünk az április 28-29-én az Ifjúsági, Junior, Masters
Fekvenyomó Magyar Bajnokság lesz Jánoshalmán, sportolóinkat itt is a
dobogó legfelső fokára várjuk. 

Az előző évek eredményei alapján a Délegyházi Testépítő Sportegye-
sület versenyzői bekerültek a Fekvenyomó Világbajnokságon induló Ma-
gyar Válogatott keretbe (Csehország, Pilzen 2012. 05. 21-26.) .

Magyarországot így délegyházi fiatalok képviselik a világbajnokságon,
Ferenczi Krisztián személyében az ifjúsági 74 kg-os, míg Hajós Bence
személyében a junior 83 kg-os kategóriában. Első nemzetközi versenyü-
kön sportolóinkat az első tíz közé várjuk ezen a viadalon.

Mivel a versenysport rendkívül megterheli anyagilag egyesületünket
(nevezési díj, doppingvizsgálati díj, utazási és szállásköltség), ezért köszö-
nettel várjuk szponzorok és támogatók jelentkezését, hogy versenyzőink
részt vehessenek ezeken a rangos nemzetközi versenyeken.

tel.: 06-30-567-9011 •  e-mail: martonr@freemail.hu
Márton Róbert

Délegyházi Testépítő Sportegyesület

Íjászat
A szorgos téli felkészülés és edzés után a csa-

pat március 15-én vett részt az év első versenyén,
amelyet a Sziget Szíve Egyesület szer-
vezett Nagyvarsányon, a Panderosa
Panzió területén. A verseny jól szerve-
zett, az idő jó volt, és száznál több
íjász adta le nevezését, több kategóriá-
ban. Csapatunk ismét sikeres volt. Va-
dászreflex (új kategória) kategóriában
elhoztuk az első 3 helyezést.
I. helyezés: N. Tóth Gábor 

(érem, oklevél)
II. helyezés: Mészáros Gyula 

(érem, oklevél)
III. helyezés: Márton Tibor 

(érem, oklevél)
A következő sikeres verseny április
14-én, Dunaharasztin volt. Az idő

borongós volt, de nem szegte kedvünket a húsz
cél leküzdésében. Eredményeink a követ ke ző -
képpen alakultak:
Ifi, tradicionális íj kategória:
I. Bicskei Gábor (érem, oklevél)

Felnőtt, vadászreflex kategória:
II. helyezés: Becz Attila (érem, oklevél)
III. helyezés: Márton Tibor (érem, oklevél)
V. helyezés: N. Tóth Gábor (oklevél)
Senior, tradicionális íj kategória:

IV. helyezés: Léhmann Antal 
(oklevél)

Távlövő párbaj:
I. helyezés: Becz Attila 

(karikás ostor, oklevél)
Következő versenyünk Vecsésen

lesz. Örömünkre szolgál, hogy
Majosháza felkért egy bemutató tar-
tására, május elsején pedig helyben
tartunk kedvcsináló bemutatót. 

Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk!

Tisztelettel:
Léhmann Antal, 

az íjász klub tagja

Hajós Bence Ferenczi Krisztián



Hirdetések  Tájékoztató  

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.

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
***

Pedikűr, manikűr, műköröm, talpmasszázs otthonában! Tyúkszem, sa-
rokrepedés, gombás köröm, körömbenövés? Hívjon bizalommal! Kovács
Zsuzsanna 06-30-567-1075

***

6-12 ha szántót vennénk vagy bérelnénk Délegyháza, Dunavarsány,
Taksony vagy Bugyi térségében. Telefon: 06-70/290-2720

***

Eladó Délegyházán Dózsa György u. 9. szám alatt lévő családi ház,
Budapesttől 30 kilométerre. 2 szoba, előszoba, étkező, főzőfülke, fürdőszo-
ba, udvar, melléképületek, vezetékes víz, saját kútvíz, villany, csatorna,
konvektoros gázfűtés (működőképes állapotban, nincs kikapcsolva sem-
mi). Posta, boltok kb. 5 percre. Iskola, óvoda, vasútállomás, buszmegálló

gyalog max. 10 perc. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06-70-392-
4968

***

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

***

Lovas oktatás Délegyházán! Lovaglási lehetőségek: futószáras okta-
tás, osztálylovaglás, tereplovaglás, napközis lovas tábor.
delegyhazilovas.ucoz.com. Információ és bejelentkezés: 06-20/360-3062

***

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

***

Redőny, reluxa, szúnyogháló és napellenző, újak szerelése, régiek ja-
vítása. Ingyenes felmérés! Murányi István: 06-20/971-5198

***

Gyógy, svéd és egyéb alternatív masszírozás. Hívja Csillát! Időpont-
egyeztetés: 06-30/326-0076.

Közérdekű telefonszámok:
1. Polgármesteri Hivatal

Tel.: +36-24-542-155
Fax szám: +36-24-542-156

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

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

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. Juhász Péter körzeti megbízott
+36-30-236-3044

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

14. Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság
Lenhardt Károly
Tel.: +36-20/321-2255

15. Közterület-felügyelő: Trencsánszki Tibor
Tel.: +36-30/328-0304

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

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

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

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



Exkluzív, Kancsár Péter rovata  

Az énekesnő több mint 25 éves pályafutását azt
hiszem, tudatosan alakította úgy, hogy ha ritkán
jelentkezik lemezzel, akkor az nagyon hatásos
lesz és jó pár évig csak arról beszél a közönség.

És ez most sincsen másképpen. Kilenc év után
elkészült „Állati jó mesék, állati jó zenék” című
albuma, és a lemezbemutató napján alig fértek el
a gyerekek az Állatkertben felállított színpadon és
a színpad előtt.

– Gyerekeknek énekelsz, de vajon milyen
zenét hallgattál, amikor kicsi voltál? Kik vol-
tak a kedvenceid?

– A Magyar Rádió gyerekkórusának voltam a
tagja, és elsősorban komolyzenei műveket éne-
keltünk, Kodály Zoltánt, Bartók Bélát és a világ
zeneirodalmának a gyöngyszemeit. Inkább éne-
keltem a kórusműveket, és csak másodsorban
hallgattam őket. Természetesen, mint minden fia-
talnak, nekem is a Beatles volt a nagy kedvencem. 

– Egy sikeres énektrióban, majd egy sikeres
csapatban ismertük meg egyéni hangod, stílu-
sod. Mit adott Neked a pályádon az az időszak?

– Először a Kócbabák énekegyüttes, majd a
Neoton Família egy nagyon szép, élménydús fia-
talkoromat idézi vissza. Nagyon sok sikeres sze-
replést, külföldi utakat adott, de ugyanakkor azért
csalódást is, és nem mindig felhőtlen boldogságot.
De csak a jó, szép dolgokra gondolok most is, ami-
kor erről beszélek, mert azért abból volt a több.

– Nemcsak külsőségekben, de azt gondolom
az élethez való hozzáállásban is különböztél
pályatársaidtól, hiszen amellett hogy a külföldi
és hazai színpadokon énekelted a jobbnál jobb
dalokat, iskolába is jártál, mondhatjuk letet-
ted az alapokat a későbbi évekre.

– Elég sokat utaztam külföldre és rengeteg sza-
badidőm volt. Hónapokig nem voltam itthon, és a
külföldi szereplés abból állt, hogy az egész na-
pom szabad volt. Úszni, teniszezni, vásárolni jár-
tam, elég laza napjaim voltak, este volt csak a fel-
lépés. Én ezt úgy próbáltam hasznosítani, hogy
vittem könyveket és elkezdtem tanulni. Olyannyi-

ra, hogy abban az időben a kereskedelmi kamará-
nak indult egy reklám marketing iskolája, ami az
elsők között volt itt Magyarországon. Akkor még,
a ’80-as évek elején ez ismeretlen dolog volt! Ak-
kor ez számomra érdekesnek tűnt, és nagyon jó
tanáraink voltak. Kitűnő eredménnyel elvégez-
tem, és diplomát szereztem!

– Egyetlen felnőtteknek írt albumod készült
nagyszerű szerzőgárdával, ám ezzel nem értél
el túl nagy sikert.

– Demjén Ferenc és Menyhárt János neve fém-
jelzi ezt a korongot, nagyon jó, ma is hallgatható
dalok vannak rajta, „Éjszakai repülés” volt a cí-
me. Sajnos a csapatból való kiválásom után min-
den ajtó bezárult előttem. Így a lemez nem lehe-
tett sikeres. 

– Több évig énekeltél külföldön, jártad a vi-
lágot műsoroddal. Milyen helyeken jártál, mi
volt a repertoárod, milyen zenészek kísértek?

– Az Anonymus együttessel jártam a világot,
voltunk Jordániában és az Egyesült Arab Emirá-
tusokban is, ott hat és fél hónapot töltöttünk,
olyan nagy sikerünk volt. De ezt megelőzően és
ezután is voltunk Kaliforniában, Los Angelesben,
San Franciscoban is, az ott kint élő magyarok
meghívásának eleget téve.

– Amikor hazaértél, megszületett lányod
Lilla és első, gyermekeknek szóló lemezed, a
Vidámpark. Gyermeked születése vonzott a
kis közönséghez, vagy ez egy másik történet?

– Lilla lányom megszületett 1987-ben, rá há-
rom évre megjelent a lemez. Megkeresett
Schumeth István és Windisch László, akik felkér-
tek hogy énekeljem el az általuk szerzett dalokat,
így alakult ki az a nagyon jó együttműködés ami a
mai napig tart velük.

– Utazás a föld körül, Álomutazás, Kincses
sziget, Nagy slágerek kicsiknek – sorolom
meg   jelent lemezeid címeit, és tudom, az „Uta-
zás a föld körül” még aranylemez is lett, és
ezekkel a lemezekkel sok-sok felkérésnek, fel-
lépésnek tettél és teszel a mai napig eleget.

Állati jó mesék, állati jó zenék a címe leg-
újabb albumodnak, melynek egyik különle-
gessége, hogy ezúttal nemcsak énekelsz, de me-
sélsz is a korongon, mégpedig nagyon jól!

– Kilenc dal – melynek szerzői Schumeth
István és Windisch László –, kilenc mese, ez az
egész egy, kerek történet, arról szól, hogy az állat-
kertben megszületik egy kiselefánt és elindul ba-
rátokat találni. Az egésznek az a pozitív kicsengé-
se, hogy a kalandos nap végére nemcsak családja,
hanem barátai is lettek.

– A megjelent kiadvány másik érdekessége,
hogy meglepetést is talál benne, aki kibontja a
lemezt a csomagolásból.

– Remélem sikerült a meglepetés, és örömmel
fogadják a mellékelt állatkerti belépőt, valamint a
kifestőkönyvet – Kőszegi Judit grafikusművész

rajzaival –, amiben a mesékhez és dalokhoz kap-
csolódó képeket és dalszövegeket találnak. 

– Húsz éve énekelsz a gyerekeknek, igényes
dalokkal, műsordíszlettel állsz a közönséged
elé. Mit jelent Neked ez a gyerekek közt eltöl-
tött idő, hogy érzed, mit adott ez?

– Amit én kapok tőlük, az a szeretet és a köl-
csönös sikerélmény. Aki feljön a színpadra, sze-
repel, játszik, soha nem megy haza üres kézzel,
mindig kap valami ajándékot.

– Amikor felhívtalak e riport kapcsán, büsz-
kén mesélted Lilla lányod iskolában elért ered-
ményeit.

– Tízéves koráig nagyon odafigyeltem vele
kapcsolatban mindenre. Ma már más a helyzet,
hiszen felnőtt nő lett belőle. Még tanul, egyetemre
jár. A nemzetközi üzleti főiskolán diplomázott,
most még 3 szemeszterből álló mesterképzés van
előtte. Ezután még egy nemzetközi és egy magyar
diplomát is fog kapni, ő angolul, németül, spa-
nyolul nagyon jól beszél. Büszkék vagyunk rá.

– Ő mire készül? Merthogy néhány dalban
olykor-olykor megmutatta, hogy nagyon szé-
pen énekel.

– Az üzleti életben szeretne érvényesülni, már
most besegít az apukája üzleti vállalkozásába.
Neki az éneklés csak egy jópofa kirándulás volt.

– Most hogy új lemezzel járod az országot,
ismét hívnak különböző helyekre, láthatóan
ezek az újdonságok nagy örömet adnak neked.
Mi az, amit még szeretnél megvalósítani a
szakmai életedben és az anyaság terén?

– Szeretném, ha továbbra is minél több helyre
hívnának énekelni az „Állati jó mesék, állati jó ze-
nék” anyaggal. Az anyasággal kapcsolatban azt
kívánom, hogy Lilla is meg tudja valósítani az el-
képzelését az üzleti életben, és boldog, sikeres
ember legyen. Kancsár Péter

Fotó: Bulla Bea

FÁBIÁN ÉVA:



Hirdetések Felhívás 

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
burkolási munkák

Munkavégzés garanciával!
Hívjon bizalommal:

KISS TIBOR 06-30/242-7836

DRÁGA DÉLEGYHÁZI
EMBEREK!

Keresztelő, esküvő, istentisztelet és megannyi alkalommal hallhatták
hangomat. A sarokban meghúzódván, szerényen segítettem a lelkészek
munkáját és azt, hogy a gyülekezet énekét kísérjem éveken át. 

Azonban az idő felettem is eljárt. Billentyűim megkoptak, hangom
elvesztette régi fényét, hangszíneim gombjai pedig már csak díszei tes-
temnek. Ideje, hogy megpihenjek és átadjam utódomnak a helyet a re-
formátus templomban. Ennek az ifjú hangszernek a megvételéhez
azonban a délegyházi emberek támogatására lenne szükség! 

Éppen ezért utódom kezelőjét és az én szószólómat, Kiss-Stefán
Mónikát (06-30-999-1840, kissstefi@gmail.com) bízom meg azzal,
hogy összegyűjtse azt az összeget, melynek segítségével ismét kellő
fénnyel énekelhetnek majd nagyanyáink és unokáink is az
elkövetkezendő évtizedekben. 

Remélhetőleg a következő újságban már követőm, az ifjú hangszer
adhat hírt magáról és támogatóiról.

Hálával búcsúzom: A hangszer

Tisztelt Gázfogyasztó!

Értesítjük, hogy a 2012. év 05. hó 23. napra hirdetett gázszünet elma-
rad, illetve azt 2012. év 06. hónap 11. nap 8.00 órától 11. nap 16.00 órá-
ig a MOL Földgázszállító Zrt. karbantartási munkálataival azonos
időben tartjuk. Fenti időintervallumon belül a gáz szol gáltatás szünetel.

A gázszünettel érintett település: Áporka, Bugyi, Délegyháza,
Dunavarsány, Felsőbabád, Kiskunlacháza, Majosháza, Taksony.

A GÁZSZÜNET MEGKEZDÉSE ELŐTT KÉRJÜK, SZÍVES -
KEDJEN A GÁZVEZETÉKBE ÉPÍTETT FOGYASZ TÓI FŐEL -
ZÁRÓT ÉS A GÁZMÉRŐNÉL FELSZERELT ELZÁRÓT EL -
ZÁRT ÁLLAPOTBA FORDÍTANI!

Munkánk elősegítése érdekében kérjük, hogy rövidebb távolléte ese-
tén a szomszédok, barátok segítségével biztosítsa a lezárást.

A gázszolgáltatás kimaradásáért szíves elnézését kérjük, az üzembe
helyezés gyors és szakszerű elvégzéséhez nyújtott segítségét előre kö-
szönjük.

ÉSZREVÉTELEIT AZ ALÁBBI CÍME KEN, ILLETVE TELE -
FON  SZÁMON JELENTHETI:

Cím: Gödöllő, Szabó Pál út 28.  Tel.:  06-28/545-515


