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Szeretettel várunk mindenkit a Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

SZÜRETI FELVONULÁSÁRA  ÉS JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA

Felvonulás útvonala:
Délegyházi Polgármesteri Hivatal – Posta – Kéktó büfé – Művelődési ház

Indulás 14 órától

A felvonuláson részt vesz a délegyházi KERINGÉSZAVAR néptánccsoport.

A felvonulás végén a Művelődési Ház előtt  a Tűzoltó Egyesület zászlójának
avatására és szentelésére kerül sor.

Bál helyszíne: Délegyházi Kölcsey Művelődési Központ. Kezdés: 20 órától.

Jegyek kaphatók:

Elővételben 1000 Ft. A bál napján helyszíni vásárlás esetén 1500 Ft.

A belépőjegyek ára a vacsorát tartalmazza (gulyásleves).

Kaphatók:

Szücs Márti Délegyházi zöldséges (06-20-584-2738)

Anikó Cukrászda

Rim Györgyné Dunavarsány, Deák F. u. – Kossuth L. u. sarka

A jó hangulatról a PEZO TRIÓ zenekar gondoskodik.

A bál ideje alatt büfé üzemel a Művelődési Házban, melynek bevételét a 
Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület fejlesztési célra fogja fordítani. 

A Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület mindennemű támogatást 
és tombola-felajánlást elfogad.

Mindenkinek jó szórakozást kíván
a Délegyházi Önkéntes

Tűzoltó Egyesület.



Délegyháza Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2012. augusztus 22-i ren-
des ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácster-
mében tartotta.

Az ülés kezdetén dr. Riebl Antal polgár-
mester beszámolt a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról, majd az első napirendi
pont keretében az ún. Földház Program ügyét
tárgyalta meg a Képviselő-testület, melyről
az érintett Pintér Géza tartott részletes elő-
adást. A Képviselő-testület a Dombház La-
kópark Közösség és az Önkormányzat
együttműködésének koordinálásával meg-
bízta Szilveszter Lajos alpolgármestert és
Bednárik László képviselőt. 

Második napirendi pontként a tanévkezdé-
si ügyeket tárgyalta meg a Képviselő-testü-
let, melynek keretében az intézmények tan-
évkezdési beszámolójának és az Iskola óra-
számkeretének, valamint maximális osztály-
létszám-átlépésének jóváhagyásáról született
döntés. Ezt követően víziállás ügyet tárgyalt
a Képviselő-testület, majd pedig úgy határo-
zott, hogy a telekadóról szóló rendelet módo-
sításának előkészítésére – a lakossági egyez-
tetés eredménye és az ügy bonyolultsága
alapján – további határidőt biztosít a jegyző
és polgármester részére. 

Ötödik napirendi pontként az Önkormány-
zat likviditási tervét tárgyalta a Képviselő-

testület, majd pedig a folyószámlahitel újbóli
felvételéhez szükséges határozat elfogadásá-
ról hozott döntést. Ezt követően támogatási
kérelmek elbírálására került sor. 

A nyolcadik napirendi pont keretében úgy
határozott a Képviselő-testület, hogy 2012.
év szeptember 1-jétől a Délegyháza 639/3
hrsz-ú ingatlanon lévő, az Erdei Vendéglő
mögötti volt billiárdszalonban üdülőterületi
közösségi helyiséget alakít ki az üdülőterüle-
ten élők számára. 

Az Egyéb településfejlesztési és település-
üzemeltetési ügyek keretében a Nyáregyházi
Napok rendezvényre utazó fellépők utaztatá-
sát, a Méltóság Mezeje program ügyét, az ún.
költségvetési kitekintést tartalmazó határozat
módosítását, a kazánházi berendezések üze -
meltetésének ügyét, valamint az orvosi ügye-
let ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás
ügyét tárgyalta a Képviselő-testület, majd a
10. napirendi pont keretében arról határozott,
hogy az Iskolabuszt a 2012/13-as tanévben is
működteti, mellyel kapcsolatos egyeztetések
lefolytatására ad hoc bizottságot hozott létre. 

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

dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző

Önkormányzati hírek

Önkormányzati Hírek Anyakönyvi napló

Újszülöttek:

Kolozsi Kornél 2012. 06. 16.
Hargitai Milán 2012. 06. 19.
Németh Bernadett 2012. 06. 25.
Gaál Csenge Virág 2012. 06. 27.
Takács Dániel 2012. 07. 12.
Aigbekaen Jeremiah Osapo 2012. 07. 13.
Becz Lia Ramóna 2012. 07. 17.
Godavecz Barbara 2012. 07. 19.
Major Liliána 2012. 07. 25.
Miklós Barbara 2012. 08. 06.
Kovács Péter 2012. 08. 06.
Bíró Ádám 2012. 08. 17.
Balla Csenge 2012. 08. 23. 

„Mikor a gyermek gőgicsél,
Az Isten tudja, mit beszél!
Csak mosolyog és integet…
Mit gondol? Mit mond? Mit nevet?
S mint virággal az esti szél,
Az anya vissza úgy beszél.
Olyan lágyan, édesen…
De Őt sem érti senki sem.”

/ Gárdonyi  Géza /

Házasságkötés:

Gazda András – Mátyus Anita
Godavecz László Lajos – Balázs Henriett

Licskó Tibor – Kesztler Anita Szilvia
Kunsági Zoltán – Szabó Nikolett
Kapás Gyula – Molnár Erzsébet
Vig Róbert – Murguly Mónika

„Te vagy az egyetlen a földön,
Akiért mindent megteszek,
Veled életemet töltöm,
Nem csak a múló perceket.”

/ J. W. Goethe /

Elhunytak:

Mohl Lajos 1960. 06. 19.
Baski Sándor 1935. 04. 09.
Gerzsényi László 1972. 11. 30.

„Minden elmúlik, mint az álom
Elröpül, mint a vándormadár
Csak az emlék marad meg a szívben,
Halványan, mint a holdsugár.”

/ Friedrich Schiller /

Lakóhelyet létesített 54 fő
Tartózkodási helyet létesített: 21 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Tisztelt Fogyasztók!
Értesítjük Önöket, hogy a DTV Zrt. szolgáltató tájékoztatása alapján a délegyházi vízmű kút és

kapcsolódó vízmű rendszer felülvizsgálatára 
2012. szeptember 20. napján(0.00-24.00)kerül sor, így előreláthatólag a fenti napon 

a településen víznyomáscsökkenés, illetve helyenként vízszolgáltatás szünetelése várható.
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket.

Értesítés a kötelező kéményseprő-ipari
feladatok ellátásának időpontjáról

Az 51/1999. (XII. 25.) BM rendelettel módosított 27/1996. (X. 30.)
BM rendelet 3-7. §-a értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a települési Önkormányzat
közigazgatási határain belül – 2012. október 1-jétől december 31-ig látják el a Magyar Kémény
Kft. alkalmazottjai.

A társaság alkalmazásában álló dolgozók névre szóló, arcképes kitűzőkkel rendelkeznek.

Magyar Kémény Kft. 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1.
Telephely: 2364 Ócsa, Nefelejcs u. 2/a.  Tel./fax: 06-29-378-001



Önkormányzati hírek Tájékoztató

Tisztelt Délegyházi Lakosok!
Sajnálattal közöljük, hogy tűzifát nem tudunk biztosítani természetbeni támogatásként. 
Természetesen a krízishelyzetbe kerülő lakosokról továbbra is gondoskodni fogunk,

ám már most tisztelettel felhívjuk az Önök figyelmét, hogy szíveskedjenek időben gon-
doskodni a téli tüzelőről.

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Köszönetünket fejezzük ki

Boltos Józsefnek,
Czanik Krisztiánnak,

Czanik Balázsnak,
Purthál Jánosnénak,
Stábel Piroskának

és a Délegyházi Önkéntes
Tűzoltó Egyesületnek, 

hogy támogatásukkal és
munkájukkal hozzájárultak 

a XX. Délegyházi Napok
sikerességéhez!

Délegyháza Község 
Önkormányzata és Délegyházi

Napok Szervezőbizottsága

Köszönet
Délegyháza Község Önkormányzatá-

nak nevében köszönetemet fejezem ki a
Délegyházi Faluszépítő Egyesületnek a
színvonalas augusztus 20-ai rendezvény
megszervezéséért és lebonyolításáért, va-
lamint köszönöm a fellépőknek a kitűnő
produkciókat.

Dr. Riebl Antal
polgármester

***

Délegyháza Község Önkormányzatá-
nak nevében köszönetemet fejezem ki a
Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
letnek az utak locsolásáért, mellyel igye-
keztek elviselhetőbbé tenni a forró napo-
kat.

Dr. Riebl Antal
polgármester

***

Délegyháza Község Önkormányzatá-
nak nevében köszönetemet fejezem ki
Grizák Ferencnek és a Deák Ferenc ut-
ca lakóinak önzetlen munkájáért, mely-
nek köszönhetően elkészült a Rákóczi ut-
cában a kanális korlátja.

Dr. Riebl Antal 
polgármester

Tisztelt Délegyházi Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dunavarsány és Térsége Önkormányza-

ti Szennyvíztársulás a DTV Zrt.-vel együttműködve az ivóvíz- és szennyvízbekö-
tések ellenőrzését kívánja végrehajtatni. 

A dunavarsányi székhelyű, ivóvíz-szolgáltatást és szennyvízelvezetést végző DTV
Zrt. teljes szolgáltatási területén még az ősz folyamán egy olyan átfogó vizsgálatra
kerül sor, amely során szakemberek keresik fel az ingatlanok tulajdonosait, hogy el-
lenőrizzék a műszaki körülményeket, az esetleges szabálytalanságokat, műszaki ano-
máliákat. Mindemellett az ellenőrzéssel megbízott cég munkatársai az általános adat-
egyeztetési feladatokat is elvégzik majd. 

A Társulás és a Szolgáltató az ellenőrzés végrehajtásával a referenciával rendelke-
ző Numerus Aqua Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t (1047 Budapest, Fóti út 56., III.
em.) bízta meg.

A vizsgálat segítségével fény derülhet arra is, hogy az érintett fogyasztási területek
melyikén használják helytelenül a rendszert, és mely ingatlanok tulajdonosai sértik
meg a fogyasztói kötelezettségüket, károsítva ezzel a többi tulajdonost és a szolgálta-
tót. A közműves ivóvízellátásról és szennyvízelvezetésről szóló Kormányrendelet
[38/1995. (IV.5.)] pontosan előírja azokat a szabályokat, amelyek betartásáról a fo-
gyasztóknak és a szolgáltatónak gondoskodniuk kell, mert megszegésükkel, be nem
tartásukkal az összes fogyasztó érdeke sérül.

Tapasztalatok szerint a fogyasztók széles köre ismeri és betartja ezeket a normákat,
hiszen a közműbekötéskor a közszolgáltatási szerződésben és hírlevelekben igyek-
szik a Szolgáltató is széles körben tájékoztatni a lakosságot. Mindezek ellenére saj-
nos gyakorta előfordulnak szabálytalanságok, amelyek veszélyeztethetik a többség
egészséges és zavartalan ivóvízellátását, illetve a folyamatos és problémamentes
szennyvízelvezetést, ezzel anyagi kárt és sok kellemetlenséget okozva az előírásokat
betartó fogyasztóknak. 

Ilyen kár lehet például: a csapadékvíz-bevezetéssel úgynevezett szennyvíz elönté-
sek okozása nagyobb esőzések idején, vagy a szabálytalan vízvételezés, a hozzájáru-
lás nélküli szennyvízbekötés és a díjfizetés elkerülése.

Az egészséges ivóvíz biztosítása alapszolgáltatás, ez a visszaélések szankcionálá-
sában is kisebb mozgásteret ad a szolgáltató számára, ugyanakkor ha hagyjuk a
szabálytalanságokat, fennáll a veszélye annak, hogy csökken a szolgáltatás színvona-
la, és a szabályszerű közműhasználóknak is nő a díja.

A fentiek miatt kérjük a Tisztelt Fogyasztókat, hogy segítsék az ellenőrzést végző
szakemberek munkáját, hiszen az egészséges, folyamatos és problémamentes ivóvíz-
ellátás és szennyvízelvezetés mindannyiunk közös érdeke.

Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás



Önkormányzati hírek

Délegyházán második alkalommal kerül megrendezésre a Szomszédünnep.

Szeptember 22-én országszerte számos településen, városban változatos programokkal színesítve
igyekeznek jobban megismerni egymást az egymás közelében lakók. Ünnepeljünk mi is!

Szeretettel várunk mindenkit ezen a napon a Sirály strandon (Kéktó sétány)! 
15 órától a játékos kedvű gyerekeket és felnőtteket várjuk egy kis vetélkedőre. A legügyesebb utca

lakói ajándékban részesülnek. 20 órától pedig kezdetét veszi a mulatság, a zene, a tánc. 
Jöjjön el Ön is! Ünnepeljünk együtt!



Tájékoztató

Idén is meghívást kapott községünk a
Nyáregyházi Falunapokra, a meghívásnak
örömmel tettünk eleget.

Így szeptember 8-án Szilveszter Lajos
alpolgármester úrral, Görbe István képvi-
selő úrral; a Kölcsey Kórus, a Délegyházi
Karate Sportegyesület, a Margaréta Nyug-
díjasklub, a Yaratma és a Szeráj Gyöngy-
szemei és a Délegyházi Társastáncosok
képviselőivel el is indultunk, hogy megis-
merjük Nyáregyházát, és hogy Nyáregy-
háza lakói is még jobban megismerjenek
minket.

A település polgármestere, a szervezők,
a lakók szívélyesen fogadtak minket, min-
denki nagyon kedves volt hozzánk. 

Először a Nyáry Pál Általános Iskolá-
ban rendezett művészeti kiállítást tekintet-
tük meg, majd ellátogattunk a Falunapok
helyszínére, ahol a koradélutáni időpont
ellenére már nagyon sokan gyűltek össze.

Érdeklődve figyeltük a színes színpadi
műsorokat, és kicsit a vásárban is nézelőd-
tünk. Aztán hamarosan a mi fellépésünkre
került a sor. A délegyházi csoportok igen
változatos, színvonalas műsorral készül-
tek. A nézők sorai közt elismerő szavak
hangzottak el. 

Jó érzés volt látni, hogy milyen sokszí-
nűek, sokrétűek is vagyunk mi délegyhá-
ziak.

A fellépés után még finom gulyásleves-
sel is vendégül láttak minket. 

A csoport este alig akart hazaindulni,
még annyi látnivaló lett volna…

Ezúton is köszönjük Nyáregyházának a
meghívást és a szívélyes vendéglátást!

Derzsi Katalin
művelődésszervező

Nyáregyházi Falunapok



KÖZÉRDEKŰ
KÖZLEMÉNY

A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány

JÓTÉKONYSÁGI estet szervez.

IDEJE: 2012. szeptember 28. 17 óra

HELYE: Dunavarsány Petőfi Művelődési Ház színházterem

A tervezett program: büfés vendéglátás, magyar nóták,
adományosztás (ruhák, cipők, játékok, könyvek,

lakásfelszerelés).

Partnereink: a Művelődési Ház dolgozói 
és a nyugdíjas klubok vezetői.

Ingyenes autóbuszt tervezünk a nyugdíjasok számára
(Délegyháza – Dunavarsány és vissza)

További tájékoztatás a nyugdíjas klubok vezetőinél, illetve a
MISA Alapítvány iroda számán, illetve e-mail címén.  

06-24-486-023, misa.alapitvany@gmail.com

Tájékoztató Rendőrségi hírek

Délegyháza területén az eltelt hónapokban
történt esetekről

Május közepén kora délután a Kis közben haladt
egy helyi lakos a segédmotor-kerékpárjával a Kos -

suth Lajos utca felől a Dózsa György utca irányába. A kereszteződésben
nem biztosított elsőbbséget egy a Dózsa György úton a központ irányából
közlekedő személygépkocsinak és összeütköztek. Személyi sérülés tör-
tént és anyagi kár is keletkezett.

Május közepén a Kölcsey utcában egy családi ház udvaráról fűkaszát,
láncfűrészt és fúrógépet tulajdonítottak el. Ékszereket loptak a Vasút so-
ron egy családi házból, az ablakon keresztül törtek be. Külterületen ész-
lelték, az ELMŰ tett bejelentést, hogy egy oszloptranszformátort meg-
rongáltak, tetemes a kár. Ugyancsak külterületen vasgyűjtők tevékeny-
kedtek, nagy mennyiségben szögvas tűnt el egy átjátszó torony építésé-
nél. Június elején több garázdaság történt büfék és kocsmák és más szóra-
kozóhelyek környékén, folynak az eljárások. Általában a politikán, a fut-
ballon és egymás rokonain élcelődnek meglett férfiemberek, amely aztán
tettlegességig fajul. Csak úgy férfiasan… Június közepén a Rákóczi úton
a Kavics bányánal parkoló személygépkocsiból 2 db táskát loptak ki. Júli-
us elején a Tavirózsa Campingben női bőr pénztárcát loptak el, benne
bankkártyával és készpénzzel. Egy a Nomád-parton parkoló személy-
gépkocsiból női táskát készpénzzel és mobiltelefonnal tulajdonítottak el.
A Nomád-parton egy campingben a faház ablakának szúnyoghálóját tép-
ték le, és női táskát vittek el onnan iratokkal. Július közepén a Fecske ut-
cában elloptak egy beton kerti grillezőt. A Csóka tanyán pedig egy tanya-
épületből és a mellette lévő konténerből szivattyút, horgászbotot és hosz-
szabbítót tulajdonítottak el. 

Több esetben intézkedtünk ittas vezetésnél, ap-
róbb szabálysértések elkövetőivel szemben. Példa-
ként megemlítem, hogy ABC üzletből csokilopás
történt pár száz forint értékben, de az ügyet nem kö-
veti szabálysértési eljárás, hanem a helyszínen
hely színbírságot szabott ki a rendőr. Ja igen, a helyszínbírság nagyságát a
rendőr a helyszínen dönti el, odaadja, a megbírságolt átveszi, és azzal vége
az eljárásnak, be kell fizetni, esetleg közmunkában ledolgozni vagy bünte-
tés-végrehajtási intézetben letölteni… Az intézkedő rendőrök nem szívba-
josak, az 50.000 Ft-os helyszínbírság egy ilyen csokilopásnál megszokott
dolognak számít, hátha visszatartja a jól szituált édesség- és kleptomániást
a szabálysértés elkövetésétől.

Információk esetén keressék Molnár Balázs r. ftzls. vagy Füri József r.
ftzls. urat a Dunavarsányi KMB Irodán vagy bármelyik rendőrt.

Körözés

Lencsés Dániel László 32 éves Délegyáza, Kossuth L. u. 25/1. sz. alatti
lakost garázdaság miatt keresi a Budapest Környéki Törvényszéki Bíró-
ság BV Csoportja. Több körözés is van ellene. A BRFK keresi Selmeczki
László 41 éves Délegyháza, Majosi u. 44/b sz. alatti lakost csalás bcs. el-
követése miatt. Szarvas Szilárd 44 éves Délegyháza, Bányász sor 13/a sz.
alatti lakos ellen szintén a BRFK és más szervek is adtak ki körözést.

A Ráckevei Rendőrkapitányság telefonszámai: 06-24-518-680, 06-24-
518-690, 06-20-444-1268.

Szabó Sándor r. alezredes

ÁLLÁSKERESŐK
KLUBJA

Ismét összejövetelt tartott a Szenior Foglalkoztatási Klub au-
gusztus 28-án Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Házban.
Nagyon sokan voltunk, majdnem megtelt a tükrös terem. Való-
színűleg azért volt ilyen nagy az érdeklődés, mert meghirdettük,
hogy vendégeket várunk. Sajnos csak két munkaadó jött el, de
egyikük állásajánlatára helyben voltak jelentkezők.

Mivel most is nagy számban jöttek újak, így foglalkozni kel-
lett az általános tudnivalókkal, mint: a regisztráció, az önélet-
rajz, álláskeresés, állásinterjú, közmunka foglalkoztatás stb.
kérdéseivel. Ezt követően a friss álláslistából válogattak a meg-
jelentek.

A következő foglalkozás szeptember 25-én 14 órai kezdettel
lesz a már megszokott helyen. A munkaadókon kívül a Rácke-
vei Munkaügyi Kirendeltségről, valamint Dunavarsány Önkor-
mányzatától szeretnénk meghívni vendégeket. Az angol oktatás
majosházi tanulni vágyókkal kiegészülve folytatódik, de a mű-
velődési ház technikusa folytatja az alapfokú számítógépes ok-
tatást is.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk. 
A klubvezetőség nevében:                                  Dr. Gligor János

RENDŐRSÉGI HÍREK



Augusztus 20.

Hazánkban minden év augusztus 20-a nemzeti
ünnep Magyarországon. Ezen a napon ünnepeljük
az Alkotmányt, az államiságot, ez a nap Szent
István és az új kenyér ünnepe is. 

Ezen okból immár negyedik alkalommal szer-
vezte meg a Délegyházi Faluszépítő Egyesület a
mára már településünkön is szokásosnak mondható
szabadtéri rendezvényét, kulturális, sport, családi és
szórakoztató programokkal. Már hónapokkal a ren-
dezvény előtt egyeztetett az egyesület az önkor-
mányzattal, fellépőket keresett fel, hívott meg, áru-
sokat szervezett a területre, és mindenféle módon
igyekezett színesíteni a prog ramkínálatot.

Teljes lelkesedéssel láttak neki az Egyesület tag-
jai a feladatoknak, aminek eredményeképpen a már
szokásoshoz hasonlatos színvonalú, de mégis sok-
féle szempontból megújult és színesebb ajánlatok-
kal várták az érdeklődő közönséget.

A nap misével és istentiszteletekkel kezdődött.
Ezután mindannyian részesülhettünk a megszen-
telt kenyérből, melyet Polgármester Úr szeletelt fel.
A kenyérszentelés után a Polgármester Úr köszön-
tőjét követően folytatódott a nap az íjászok, az eve-

zősök és a tűzoltók bemutatóival, versenyeivel, já-
tékaival. Eközben a kicsiknek gyermekfoglalko-
zást tartottak, a családosokat vetélkedők várták, a
sakkot kedvelők kipróbálhatták magukat a sakk-
bajnokság keretében, és többféle árus is kínálta
por té káját a bolhapiacosok mellett.

A színpadon eközben ebben az évben először
Ziza sanzonénekes is helyet kapott a helyi fellépők
és a már jól ismert KLG-Társulat csapata mellett.
Táncbemutatókat láthattunk a Yaratma és a Szeráj
gyöngyszemei hastánccsoporttól, a délegyházi
társastáncosoktól és a Dunavarsányból érkező
Sváb Nemzetiségi Tánccsoporttól, a Kölcsey Kó-
rus pedig citerakíséret mellett éneklésével emelte
az ünnep fényét, a Németországból érkezett Ifjúsá-
gi Máltai Csoport szintén énekes előadással mutat-
kozott be a község lakóinak. Minden fellépő szín-
vonalas produkciókkal várt minket.

A KLG-Társulat fellépése után, amikor már be-
sötétedett, kezdetét vette a fáklyás felvonulás, majd
a napot egy látványos tűzijáték zárta. Estére kelle-
messé vált az időjárás, és többen is kedvet kaptak a
felvonuláshoz. Köszönjük Pánczél Károly ország-
gyűlési képviselőnek és Dr. Riebl Antal polgár-
mester úrnak, hogy részt vettek a fáklyás felvonu-
láson. Köszönjük a résztvevőknek az érdeklődést,
hogy jelen voltak, és együtt ünnepelhettük nemzeti
ünnepünket.

A fellépőknek köszönjük fáradságos munkáju-
kat és kitartásukat a nagy melegben is!

Köszönetet szeretnénk mondani továbbá min-
den segítőnek, támogatónak, rendezőnek, szerve-
zőnek, az önkormányzatnak és a többi civil szerve-
zetnek, akik munkájukkal és támogatásukkal hoz-
zájárultak a rendezvény sikerességéhez!

Cserepes Cecília

AUGUSZTUS 20.



Kölcsey Művelődési Központ hírei

A Kölcsey Művelődési Központban
induló és ősztől folytatódó

foglalkozások
NÉPTÁNC OVISOKNAK
Néptánc ovisoknak (3 éves kortól) – a játék és a tánc öröméért. Ismerke-

dés a népi mondókákkal, énekes gyermekjátékokkal és a néptánc lépések
alapjaival. Mindenkit szeretettel vár Panni néni!

Néptánctanár: Dénes Annamária
Ideje: kedd 17.30-18.15
Első bemutató foglalkozás október 2-a, melyre szeretettel várjuk a gye-

rekeket és a szülőket!

ZUMBA
A Zumba vérpezsdítő, minden testrészt megmozgató, forró latin ritmu-

sokkal, széles körű világtáncokkal tarkított fitness program. Fő mozgató-
rugói a latin-amerikai táncok.

A Zumba Dél-Amerikából, nevezetesen Kolumbiából származik,
megalkotója Beto Perez. A zumba onnan ered, amikor is Beto egyik
fitness órájára annyira sietett, hogy otthon felejtette az órára szánt zené-
ket, amit csak a fitness centerbe érve vett észre. Nem volt mit tennie, az
órát meg kellett tartania, de csak az őáltala kedvelt zeneszámok voltak
nála a kis MP3 lejátszóján. A helyzet kihívás elé állította a fitness edzőt,
improvizálnia kellett az alapvetően nem fitnessre tervezett zenékkel és
mozdulatokkal. Az óra után többen odamentek hozzá, hogy ha nem túl
nagy kérés, akkor többször is tartson ilyen órákat. És így megszületett a
Zumba Fitness-Party!!!

10 év alatt olyan hatalmas népszerűségre tett szert, hogy ma már vi-
lágszerte hódolnak az őrületnek, egyre-másra kerülnek ki az oktatók és
hozzák el nekünk az önfeledt szórakozást és a fergeteges latin ritmuso-
kat. Először Dél-Amerikát hódította meg az őrület, majd az USA követ-
kezett, mely egy hatalmas nagy előrelépést jelentett, egyértelmű volt
ezek után a siker. 

Gyere, és próbáld ki te is!
Hétfőn 17:30-tól 18:30-ig
Pénteken 18:00-tól 19:00-ig 

Táncolni vágyók!
A R3D ONE tánciskola idén januárban nyitotta meg kapuit. Először a

budapesti központi iskola várta a jelentkezőket, majd áprilisban több pesti
és vidéki helyszín is csatlakozott, és mostantól Délegyháza is!

Lengyel Vivien, a R3D ONE délegyházi tánctanára már 10 éve foglal-
kozik a tánccal. Számos színvonalas produkcióban vett részt, mint például
az SP New Wave nagykoncertek, Viva Comet díjátadó gálák, A Nagy Du-
ett című TV-műsor, több magyar előadó videoklipje, High School Musi-
cal és számos egyéb turnén.

Délegyházán két csoport indul 2012. 09. 12-én (szerdán) a Kölcsey
Művelődési Ház tükrös termében. 

Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.
Lesz egy csoport 17:00-tól 18:00-ig a kisebb korosztálynak, ahol a 4-től

10 éves gyermekek táncoktatása zajlik.  
A korosztálynak megfelelően kialakított óramenettel  zajlik az oktatás,

a tánc és a zene megszerettetéséhez.
Az idősebb korosztálynak (10 éves kortól) 18:00-tól 20:00-ig lesz órá-

juk, nekik már könnyed erősítés is benne lesz az óra menetében. 
A tánchoz szükséges mozgáskultúra elsajátítása a cél.
Elengedhetetlen a jó hangulat és egy jó közösség kialakítása, ami ter-

mészetesen garantált az órákon.
Az első óra ingyenes!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Természetgyógyász
előadás volt Délegyházán
Igazán nagyszerű, teltházas esemény volt augusztus 24-én a Művelő-

dési Házban! A Délegyházi Flavonosok Klubja meghívására Szabó
Ildikó természetgyógyásztól hallhattunk érdekességeket a növényi szín-
anyagok jótékony hatásairól. Elismerés illeti mindazokat a kedves ven-
dégeinket, akik az 1000 fokos hőség dacára is megtiszteltek a jelenlét-
ükkel és figyelmükkel.

A szokásos csevegős-falatozós est baráti hangulatára feltette a koro-
nát az a sok finomság, amit klubtagjaink a saját kertjükben szüreteltek.
Incsi-fincsi zöldség-gyümölcs kavalkádban volt részünk! Ezért is kö-
szönet jár!

Legközelebb szeptember 14-én találkozunk, különleges ven dég elő -
adóval. Aztán szeptember 16-án Budapestre utazunk különjáratos busz-
szal, ahol megünnepeljük azt a magyar vállalkozást, amely az egész vi-
lágnak megmutatja, mit lehet együtt elérni. Örömmel vesszük, ha nem
klubtagok is velünk tartanak.

Egészséget és sikert! Tóth Ilona klubvezető

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.



Kölcsey Művelődési Központ hírei

A RENDSZERES FOGLALKOZÁSOK
ÓRARENDJE 

2012
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

10.00-14.00
Víziközmű
Társulat

ügyfélfogadása

12.00-16.00
Gyermekjóléti 

Szolgálat 
ügyfélfogadása

14.00-17.00
Nyugdíjasklub
(minden páratlan 

héten)
Vezeti:

Kelemen Lászlóné

17:00-19.00
Asszonyklub
(minden hónap 

második hétfőjén)
Vezeti:

Forgó Vilmosné

17:30-18.30
Zumba
Vezeti: 

Balázs Alexandra

18:30-19.30
Alakformáló 

torna
Vezeti:

Kordics Andrea

17.30-18.00
Ovis néptánc

Vezeti:
Dénes 

Annamária

18.00-19.30
Angol 

tanfolyam
Vezeti:

Dr. Bukovszky 
Ákos

18.00-19.30
Hastánc
Vezeti:

Pécsköviné 
S. Veronika

10.00-12.00
Gyermekjóléti 

Szolgálat 
ügyfélfogadása

13.00-15.00
Családsegítő 

Szolgálat 
ügyfélfogadása

16.00-17.30
Citera
Vezeti:

Szlama László

17.30-19.00
Énekkar
Vezeti:

Bainé Kiss Hermina

17.00-20.00
Hip-hop
Vezeti:

Lengyel Vivien

10.00-12.00
Baba-Mama Klub

Vezeti:
Balázsné 

Király Valéria

10.00-12.00
Gyermekjóléti 

Szolgálat 
ügyfélfogadása

17.00-18.00
Tartásjavító torna

Vezeti:
Dr. Ladányi 

Györgyi

18.30-19.30
Alakformáló torna

Vezeti:
Kordics Andrea

18.00-19.30
Angol 

tanfolyam
Vezeti:

Dr. Bukovszky 
Ákos

16.00-18.00
Színjátszó kör

Vezeti:
Jakus Edina

18:00-19.00
Zumba
Vezeti:

Balázs Alexandra

18.00-20.00
Faluszépítő 
Egyesület
gyűlése 

(minden hónap 
harmadik péntekén)

Vezeti: 
Hancsics György



Iskolánk életéből

Keszthelyi Zoltán: Elsőosztályosok
Mikor először mennek iskolába
Az elsőosztályos kisgyermekek,
Illatot hint az ősz minden virága,
Amerre lépnek, dalok csengenek.
Mikor először mennek iskolába,
Szívükben bűvös áhítat terem,
Kitárul nékik a mesék világa,
Hol betűk nyílnak kéklő tengeren.
Mikor először mennek iskolába,
Nekik köszön a szeptemberi ég,
Őket kísérik, arany fényben ázva,
A szőlőfürttel terhes venyigék.
Mikor először mennek iskolába,
A tücsök tüzes, friss nótába kap,
Mind hevesebben szól a citerája.
Megsimogatja hajukat a nap.
Mikor először mennek iskolába,
És izgalmukban könnyük megered,
A kicsinyeket féltő gonddal várja
A tanító – a gyengéd szeretet.
Mikor először mennek iskolába,
A kerek földön öröm suhan át,
Új világ küldi fiúra, lányra
A reménység tündöklő sugarát.

Az iskolai könyvtár nyitva
tartása a tanulók számára

Hétfő: 11-12-ig iskolai
12-18-ig községi

Kedd: 8-12-ig iskolai
12-16-ig községi

Szerda: 8-11-ig iskolai
12-17-ig községi

Csütörtök: 8-10-ig iskolai
10-12-ig községi

Péntek: 10-11-ig iskolai

A BEIRATKOZÁS A DIÁKOKNAK INGYENES!

BULYÁKINÉ ÉBERTH ANNA
KÖNYVTÁROS

Délegyháza, 2012. 09. 01.



Községünk életéből

Tábor 2012
A Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti Szolgálat és a Dyslexiás

Gyermekekért Egyesület az idén is tábort szervezett gyermekek részére.
Ebben az évben választásunk a Balaton északi partján fekvő Pálkövére
esett. Ellátási területünkről 35 gyermekkel nyaraltunk ott egy ifjúsági tá-
borban (Dunavarsányról, Délegyházáról és Majosházáról jöttek velünk
gyerekek), ami a régi idők hangulatát idézte fel bennünk. 

Ismét igyekeztünk tartalmas programokat szervezni a gyermekeknek –
odafelé menet Hegyestűnél álltunk meg, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik
a Balatonra. 

A tábor a Balatontól alig 100 méterre volt, és az időjárásnak
köszönhetően minden nap alkalmunk volt fürdeni és fagyizni is. Gyalog-
túrát tettünk Révfülöpre a kikötőbe, valamint körbejártuk Pálkövét is.

Tartottunk sportnapot csapatversenyekkel, kézműves foglalkozásokat,
és a gyermekeknek lehetőségük volt a tábor többi lakójával is közös prog-
ramokra (pl: színházi bemutató, táncbemutató, és többször is meghívták
csoportunkat discoba).

A tábor végén minden gyermek apróbb ajándékokkal – és reményeink
szerint szép emlékekkel – tért haza.

Ezúton szeretnénk megköszönni a fent említett települések képviselő-
testületeinek, hogy költségvetésünk lehetővé tette a tábor megszervezését! 

Bízva a Testületek jó szándékában, reméljük, hogy hagyománnyá vált
táborunkkal jövőre is örömet szerezhetünk sok gyermeknek.

Ildikó néni, Judit néni, Szandra néni 

Társastánc tábor 2012
A tábor második alkalommal került megrendezésre a Tavirózsa Kem-

pingben, ahol a gyermekekkel 7 napot töltöttünk el. A tánctanuláson kívül
volt részünk rengeteg szórakoztató csapatjátékban, vetélkedőben, fürdés-
ben, kézműveskedésben és jó hangulatú, néha különösen izgalmas esti
programokban is. A tábor támogatója a Fókusz Takarék volt, akitől idén is
sok hasznos ajándékot kaptak a gyermekek. Itt szeretnénk megköszönni a
szülők támogatását is, akik a tábor ideje alatt finomságokkal látták el a tá-
borozókat. A tábor végén, már szokás szerint a gyermekek megmutatták
azokat a dolgokat, amiket a hét folyamán készítettek és tanultak. Örö-
münkre szolgál az, hogy minden résztvevő élvezte a táborunkat, és jövőre
nagy örömmel szeretnének ismét jönni.

Cserepes Cecília, Zatykó János, Márton Bence



Községünk életéből
Vom 13. bis 21. August besuchten wir (8 Jugendliche und junge

Erwachsene der Malteser Jugend aus München und Umgebung)
Delegyhaza. Anna, Bence und Kata haben uns sehr liebevoll empfangen.
In den 8 Tagen haben sie uns das Dorf gezeigt und sind mit uns zum
Schwimmen gefahren. Ausserdem waren wir mit ihnen in Budapest auf
der Burg und im Hochseilgarten. Ganz viel Spaß hat uns der Langos
Wettbewerb am Nationalfeiertag gemacht, aber auch das Feuerwerk in
Budapest hat uns sehr gut gefallen. Wir waren alle sehr begeistert von der
Gastfreundlichkeit die uns entgegengebracht wurde und freuen uns auf
den nächsten Besuch. Eure Malteser Jugend

Augusztus 13. és 21. között a München és Környéke Máltai Ifjúsági
Szervezet 8 tagja látogatást tett Délegyházán. Anna, Bence és Kata nagy
szeretettel fogadtak minket. A 8 nap alatt megmutatták nekünk a falut és
elvittek minket strandolni. Ezenkívül voltunk velük Budapesten a Várban
és a Kalandparkban. Nagyon szórakoztató volt a lángosevő verseny a
nemzeti ünnepen, de a budapesti tűzijáték is nagyon tetszett nekünk. El
voltunk ragadtatva a vendégszeretettől, amellyel fogadtak minket és vár-
juk a következő találkozást. A ti Máltai Ifjaitok

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen
módon hozzájárult ahhoz, hogy német vendégeink községünknek jó hírét
vigyék magukkal Németországba.

Bulyákiné Éberth Anna, Derzsi Katalin, Márton Bence



Karate

Tisztelt olvasók!

Augusztusban a Nemzetközi edzőtáborban vet-
tünk részt Miskolcon. A táborból nem kis sikerek-
kel térhettünk haza. Tordai Viktor az edzőtábor
legharcosabb karatésa lett, és egy gyönyörű ván-
dorserleget kapott 1 évre! Ezt azzal érdemelte ki
Shihan Borza Józseftől, hogy a táborban ő trénin-
gezett a legjobban, fáradságot nem ismerve. Ezt
kaphatták volna többen, de ő érdemelte ki a mun-
kájával. Ez nagy elismerésnek számít. Csak így to-
vább Viktor, mint karatés, versenyző és edző! Az
egyesületből többen vizsgáztak sikeresen barna
övre. Nekik a következő övszín lesz egyszer a fe-
kete. Ez már mesterszint. Ez annak érkezik el az
életébe, aki kellő alázattal felkészül fizikailag, lel-
kileg a vizsgára, ami nagy kihívás. Aki példamuta-
tóan segíti az egyesületét, a mesterének a karatéért
végzett munkáját a hozzáállásával. Rajta fiúk! 

Többen mestervizsgát tettek, ami a táborokban
mindig a legnagyobb esemény. Bartha Beatrix 3
danra vizsgázott sikeresen és példamutatóan.
Élménybeszámolójából részlet következik, csak
erős idegzetűeknek ajánlott. 

„Majd 10 órától kezdődött a vizsga, ami min-
dig az erősítéssel kezdődik. Minden fokozatra kell
valamennyi erősítő gyakorlatot tudni. Nekem vol-
tak kedvezmények, mert 40 felett vagyok, így csak
20 kg-mal kellett nyakból nyomni 20 db-ot. A tár-
sam átugrálásából is csak 40 volt (a fiataloknak
50). Mindenki mellett volt egy segítő, aki megszá-
molta a gyakorlatokat, és csak a szabályos fekvőtá-
maszt és felülést számolta. 100 fekvőtámaszt és
200 teljes felülést kell minden fekete övesnek meg-
csinálni, aztán már „csak” talicskázni kellett min-
den ütőfelületen egy hosszt a teremben. Végül 1
perc kézenállásban. Az erőnléti rész volt kb. 1 óra.

Majd következett a technikai rész (mert ez eddig
„csak” a bemelegítés volt), minden övfokozat min-
den anyagát meg kellett csinálni. 2,5 órán keresztül
megállás nélkül minden állás, minden kéztechnika,
védések és ütések, minden rúgás, és a végén az
adott fokozatra előírt formagyakorlat. Amikor már
csak a mesterszintre vizsgázók maradtak, lehetett
inni. Ekkor kaptam a dokitól (végig ott volt egy or-
vos) egy izomlazító és egy fájdalomcsillapító tab-
lettát, mert az egyik rúgáskombinációban annyira
hajtottam, hogy a hátamba beleszúrt valami és alig
bírtam kiegyenesedni. 

És akkor következett a dan fokozatokra előírt
technikák és formagyakorlatok bemutatása. Ez a
legnehezebb, és ekkor voltunk már a legfáradtab-
bak. Volt olyan kata, amit ha egyszer szépen meg-
csinálok, akkor is összeesek a fáradtságtól, olyan
nehéz és olyan hosszú, no ezt 5-ször kérte egymás
után a shihan. Többször lepergett előttem életem
filmje, és magamban igen sűrűn imádkoztam,
hogy bírjam még erővel. Volt olyan holtpont, hogy
nem emlékszem semmire, csak vitt a lábam, de
mintha magától csinálta volna. Ketten fel is adták,
mert nem bírták tovább. A karate ruhám olyan vi-
zes volt az izzadtságtól, hogy min. 2 kg volt a sú-
lya. Egyébként másnap estére sem száradt meg tel-
jesen. Arra emlékszem, hogy valahonnét még kap-
tam erőt és úgy csináltam, mintha az életem utolsó
percei lennének. Mondjuk úgy is éreztem magam.

Pontban 17.10-kor (10.00-kor kezdtük) mond-
ta a shihan, hogy véget ért a technikai vizsga, ké-
szüljünk a küzdelemre. 15 perc múlva kezdjük.
Ekkor elhagyott az erőm. Arra számítottam, hogy
legalább lesz egy órám pihenni, esetleg enni egy
csokit... de csak rohantam ki és a csapvíz alá tet-
tem a fejem. A folyosón már jöttek a többiek, ké-
szültek a nagy verésre, kipihenten, és azt mond-
ták, hogy olyan beesett volt az arcom és szürke a
színem, hogy ijesztő volt. Nem mértem le, de úgy
érzem, minimum 2 kg-ot fogytam a vizsga alatt.
Hatásos, mégsem ezt a módszert ajánlom a fogy-
ni vágyóknak.

És végül kezdődött a vizsgaküzdelem. A 35 év
felettiek külön voltak, mert nekünk csak 50x1 perc
volt egy küzdelem, és mi vehettünk fel lábszárvé-
dőt is. Annyira boldog voltam, hogy kibírtam az
előző 5 órát, és hatott a fájdalomcsillapító is, hogy
az első 40 percet végig támadtam, szinte minden
ellenfelemet fejbe tudtam rúgni, a vizsgázók között
én voltam a legfittebb, legtöbbet én ütöttem, rúg-

tam az ellenfeleimen. A negyvenedik perc lehetett,
amikor megint jött egy holtpont, besavasodhatott a
lábam, mert alig bírtam felemelni. De az utolsó 5
percre felszívtam magam, csakhogy az utolsó küz-
delemhez behívták a legnagyobb embert (mondjuk
minden ellenfelem minimum 10 kg-mal volt több,
de volt, aki 60-nal, és mind nagyobb volt nálam,
volt, aki 3 fejjel is magasabb volt), akinek már csak
az volt a feladata, hogy jól megverjen, hogy napo-
kig emlékezzek erre a napra. Természetesen sike-
rült neki. Kaptam két akkora bordást, hogy azóta
nem tudok oldalra fordulni alváskor, és fáj, ha ne-
vetek. Erről készült is egy jó kép elrettentésnek, ha
esetleg megfordul a fejetekben, hogy a kyoku -
shinban fekete övet szeretnétek... 18.30 körül ért
véget a vizsga.

Most nagyon boldog vagyok, de ma jött rám egy
olyan fáradtság, hogy menni is fáj, ülni is fáj, fe-
küdni is fáj... minden fáj. Szóval fizikailag leme-
rültem, de szellemileg fel vagyok töltődve. Ma
még pihenek, de holnaptól edzés. Még két csík
van az övemen, de már sensei-nek szólítanak. Va-
lamikor ősszel fog megérkezni Japánból a dan
diplomám és a nevemmel hímzett 3 csíkos fekete
övem. Még leírni is hihetetlen. Csak edzeni kell és
nem beszélni róla, csak csinálni. És az áll a sor
elején, aki a legjobb, legtapasztaltabb. Esküszöm
a világ jobb hely lenne, ha mindenki karatézna.
Nem lenne semmi bajunk, mert az edzőteremben,

a küzdelemben nem számít semmi más, csak a va-
lós teljesítmény.”

Szeptember 3-án kezdünk Délegyházán és azon
a héten minden edzőteremben edzeni. Várjuk a
jelentkezését az új karatésoknak Délegyházán
és Dunavarsányon. Szeptembertől gyermek
edzés 6-14 éves korig Délegyházán a Tornacsar-
nokban. Edzésidőpontok: Hétfő 17:00 – 18:30,
Csütörtök 17:00 – 18:00. Edzők: Marossy Károly
(06-20-775-1659), Tordai Viktor 2 kyu (06-20-
423-2804). Ovis karate edzés Tordai Viktor veze-
tésével Délegyházán a Tornacsarnokban pénteken
18.00-19.00. Felnőtt edzés Dunavarsányon a Robi
cukrászdában 12 éves kortól hétfőn és csütörtökön
19.00-20.30-ig. Érdemes elkalandozni kicsit a
meg újult honlapunkon (www.senseimarossy.hu),
sok videóval edzésekről, versenyekről, hátha Ön /
Te is kedvet kapsz, hogy ennek a baráti társaság-
nak a tagjává válj!   

Marossy Károly 3 dan 
klubvezető 

Tordai Viktor az edzőtábor
legharcosabb karatésa!

Nemzetközi edzőtábor, Miskolc 



Sport

Egy szokásos szombati reggelen négy még kicsit álmos, de remények-
kel teli délegyházi fiatal vágott neki életük egyik legnagyobb kalandjának.
Céljuk az volt, hogy teljesítsék a 9 napra kitűzött távot Pöstyénből indulva
a Vág folyón egészen a Dunáig, amin szépen tovább csurogva megérkez-
zenek a dunaharaszti csónakházhoz, mivel a Dunaharaszti Evezős Szak-
osztály tagjaival együtt tették meg a távot.

Reggeli 7 órakor indultunk a haraszti HÉV-állomástól busszal, ami egé-
szen Pöstyénig elvitt bennünket, és nekünk ott már csak a kenukat kellett
vízre raknunk, hogy kezdetét vehesse az igazi túra. A jó szervezésnek kö-
szönhetően nem kellett az összes csomagun-
kat magunkkal cipelnünk, csak a legszüksé-
gesebbeket, amire szükségünk lehetett eve-
zés közben. Ráadásul mire odaértünk a pihe-
nő-, illetve szálláshelyekre, általában márt
állt a konyhasátor, és ételhegyek várták az
evezésben elfáradt, megéhezett legénységet.

A Vág felső szakaszai igencsak megdol-
goztatták a kormányosokat és a legénységet
egyaránt, mert majdnem többet kellett a csó-
nakot „sétáltatni”, mint evezni, mivel a zú-
góknál, illetve veszélyes köves részeken
olyan alacsony volt a víz, hogy megfeneklet-
tünk volna. Ezen a szakaszon derült ki, hogy kinek milyen jó a papucsa,
mert a vízben sétálás igencsak megtizedelte a papucsok számát. Az első
táborhelyünk igencsak hangulatos helyen volt, a folyó igaz csak derékig
ért, de így is akkora volt a sodrása, hogy alig lehetett talpon maradni. A
legjobb viszont az volt, hogy egy jó kis zúgó mellett táboroztunk, szóval a
bátrabbak meg is próbáltak felmenni rajta kajakkal, de ez csak a
gyakorlottabbaknak sikerült. Aznap éjjel, hogy teljes legyen a változatos-
ság, egy óriási vihar szakadt ránk, amit nem minden sátor vészelt át szára-
zon.

Utunkat folytatva a sok zúgón, volt, hogy emeléssel haladtunk tovább az
egyre szelídülő folyón. Evezéseinket pihenőkkel, fürdőzésekkel tettük szí-
nesebbé, illetve így volt csak elviselhető a hőség, mivel elég jó időnk volt.

A Vág vége felé, mikor már nem voltunk messze a határtól, tartottunk
egy pihenőnapot, ami mindenkinek jól jött. Ekkor rengeteget játszottunk
strandfocit és rengeteg csapatjátékot. Ezeknek a táborhelyünk tökéletesen
megfelelt, mivel egy olyan részen voltunk, ahol egy óriási homok pad

volt, kicsit Balatonos beütéssel, mivel amikor sok víz volt a mederben, ak-
kor körülbelül 100 métert tudtunk gyalogolni a térdig érő vízben.

Innen tovább indulva már Magyarországon, a Dunán folytattuk tovább
izzadságos utunkat. Ezek a szakaszok már hosszabbak voltak, viszont a
Dunán gyorsabban lehetett haladni, mivel nem voltak akadályok, és a sod-
rása is igen nagy segítséget jelentett. Mikor Dömösön kikötöttünk és tá-
bort vertünk, tettünk egy gyalogtúrát a híres Rám-szakadékba is. A Rám-
szakadék kemény dió volt, mivel lényegében egy patak medrében kellett
felmászni, a sziklákon, amit néhány elvetemültebb fickó a fő bolyt lehagy-

va hegyi kecske módjára szökellve tett meg. 
Szentendrére, az utolsó táborhelyünkre érkezve

eljött az avatás ideje is, ahol 1 embert avattak mat-
rózzá, ami az első fokozat, majd jön az ifi és a fel-
nőtt. És 5 „kenuistából” lett ifi, így a Délegyházi
Evezős Csapatban is már van két ifivé avatott tag.

Az utolsó, pesti szakasz volt talán a legérdeke-
sebb, legveszélyesebb, mivel a kenuk legénysége
fejenként egy pizzával feltöltve nem volt már olyan
mozgékony, és itt igencsak kellett figyelni a hajó-
forgalomra, amit szerencsére a mostani alkalommal
szinte csak a BKV-hajók jelentettek. Zsilipelés után
már alig vártuk, hogy a motorizált csapattal talál-

kozzunk, mivel elénk jöttek a Vízigöbzivel, egy motoros csónakkal, amire
rácsimpaszkodtunk, és a haraszti csónakházig el sem engedtük többet.

Szerintem nem volt olyan ember, akinek ne tetszett volna a kirándulás,
a viharok, a fárasztó evezés, még a néha feszült hangulat ellenére is.

Gáspár Máté (túrázó)

Forduló Dátum Idő Hazai csapat Vendég csapat
1. 2012. 08. 19. Vasárnap 17:00 Kakucs KSE Délegyháza KSE (2-3)
2. 2012. 08. 25. Szombat 17:00 Délegyháza KSE Dánszentmiklósi KSK (18-0)
3. 2012. 09. 02. Vasárnap 16:30 Pereg SE Délegyháza KSE (3-1)
4. 2012. 09. 08. Szombat 16:30 Délegyháza KSE Hernád SE (3-2)
5. 2012. 09. 16. Vasárnap 16:30 Taksony SE Délegyháza KSE
6. 2012. 09. 22. Szombat 16:00 Délegyháza KSE Üllő SE II.
7. 2012. 09. 29. Szombat 16:00 Ráckeve VAFC Délegyháza KSE
8. 2012. 10. 06. Szombat 15:00 Dabas-Gyón FC Délegyháza KSE
9. 2012. 10. 13. Szombat 15:00 Délegyháza KSE Táborfalva KSE
10. 2012. 10. 21. Vasárnap 14:00 Dömsödi SE Délegyháza KSE
11. 2012. 10. 27. Szombat 13:30 Délegyháza KSE Bugyi SE
12. 2012. 11. 03. Szombat 13:30 Gyáli BKSE – Legea Délegyháza KSE
13. 2012. 11. 10. Szombat 13:30 Délegyháza KSE Dunaharaszti MTK II.
14. 2012. 11. 18. Vasárnap 13:00 Újhartyán ISE Délegyháza KSE
15. 2012. 11. 24. Szombat 13:00 Délegyháza KSE Dunavarsányi TE

Pest Megyei Labdarúgó Szövetség – II. osztályú felnőtt bajnokság
Déli csoport – 2012/2013

2012 Pöstyén – Dunaharaszti nagy túra



Tájékoztató Hirdetések

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

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
***

Parkettás mester vállal: lerakást, javítást, csiszolást, lakkozást, PVC-
szőnyeg ragasztást anyaggal is. Szolid árak, garancia! 

Tel.: 06-30-354-3769
***

Lovas oktatás Délegyházán! Lovaglási lehetőségek: futószáras ok ta 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

***

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

***

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

***

Délegyházán, a Gizella utca végén (a kishídnál) tóparti összközműves,
bekerített, 770 m2-es építési telek ELADÓ.

Irányár: 4,2 millió Ft.
Telefon: 06-20/333-0397

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 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

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

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

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

13. Polgárőrség: Boltos József
Tel.: +36-70/316-7240

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

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



Hirdetések

Kowalsky agni jóga órái
Dunavarsányban!

Minden hétfőn, szerdán 18 óra
30 perctől, és minden pénteken
délelőtt 9 óra 30 perctől szeretet-
tel várom mindazokat, akik szí-
vesen megismerkednének ezzel
az igen népszerű jóga gyakorlat-
sorral, amely sejtszintű méreg te -
lenítő, egészségjavító és -megőr-
ző szerepe mellett kiválóan
nyújt ja és lazítja az izmokat, sza-
lagokat.

Mindezek által szinte egyedülállóan hatékony a test teljes
tisztításában, megerősítésében és regenerálásában.

A foglalkozásokat a Dunavarsány, Halász Lajosné utca
30. cím alatt lévő teremben tartjuk, a fent megadott idő-
pontokban. 

Szeretettel várom Önt is!


