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Délegyháza Község Önkormányzat Kép  -
viselő-testülete a 2013. február 14-i rend -
kívüli ülését a Polgármesteri Hivatal Ta nács -
termében tartotta. Az ülés egyetlen na pirendi
pontjaként a 2013. évi költség vetés el ső
tervezetét tárgyalta a Képviselő-tes tület. 

Délegyháza Község Önkormányzat Kép -
viselő-testülete a 2013. február 19-i ren des
ülésének kezdetén dr. Riebl Antal pol gár mes -
ter beszámolt a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, majd első napirendi pontként
a Csepel-sziget és Kör nyéke Többcélú Ön kor -
mányzati Tár sulás meg szűnéséhez szükséges
határozatokat fogadta el a Képviselő-testület,
és meg erő sítette korábbi döntését, mi szerint a
2013. évi szúnyoggyérítési feladatokat a
társult önkormányzatok közösen látják el. A
második napirendi pont keretében dr. Riebl
Antal polgármester és Szilveszter Lajos alpol-
gármester tájékoztatták a megje len teket a hul -
ladékgazdálkodással kapcso la tos jogszabályi
változásokról és az ebből eredő feladatokról.  

Az ülés harmadik napirendi pontja kere -
tében a Képviselő-testület akként határozott,
hogy az Önkormányzat által korábban alapí-
tott Délegyháza Nyugal máért Alapítvány Ku -
ratóriumába új tagokat (Tren csánszki Tibor,
Gáspár Ferenc) és elnököt (Görbe István)
választ. Ezt követően ví zi állás kérelmeket
tárgyalt a Képviselő-testület, majd pedig egy
helyi lakos kérelmére az iskola- és óvodabusz
útvonalának esetleges módosítását vizs gálta
meg. Hatodik napirendi pontként a Délegyhá-
za Faluszépítő Egyesület Íjász Tagozatából
kivált új Íjász Csapat kérel meit tárgyalta a
Képviselő-testület, melyet a Sporttelepen
kialakítandó BMX pálya lakossági kez de -
ményezésre és rész vétellel történő kialakítása
követett. Tekintettel arra, hogy a korábban
kiírt pályázatok eredménytelenül zárultak,
pályázatot írt ki a Képviselő-testület a 130/5
hrsz-ú ingatlan bérbeadására avagy értékesí-
tésére, és úgy határozott, hogy a Mundiál Bü-
fét üzemeltetésre átadja a DD Sport Nonprofit
Kft.-nek. Az ivóvízminőség-javító pályá zat -
tal kapcsolatos ügyek megtárgyalását köve -
tően elfogadta a Képviselő-testület a 2013.
évi közbeszerzési tervet, majd pedig döntött a
Délegyházi Napok Szervező Bizottságának
megalakításáról. 

Módosította a Képviselő-testület a sze mé -
lyes gondoskodás igénybevételéért fizetendő
térítési díjakról szóló rendeletét (2/2013. (II.
20.) önkormányzati rendelet a sze mélyes

gondoskodás igénybevételéért fizetendő térí -
tési díjakról szóló 22/2009. (VIII. 19.) ön kor -
mányzati rendelet módo sításáról), majd pedig
a likviditási terv tárgyalását követően, a
likviditási terv elfogadása mellett 25 millió
forint lekö té séről határozott. Ezt követően a
2013. évi költségvetést érintő ügyeket tár -
gyalt a Kép vi selő-testület, melynek keretében
jóváhagyta a 2013. évi cafetéria szabály za -
tokat, a DTÖSZ és a Gyermekjóléti Szolgálat
2013. évi költségvetését, és a víziközmű-szol -
gál tatás jövőbeni ellátásának biztosítása érde-
kében a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szol -
gáltató Zrt.-ben történő részvény vásár lást. Ezt
követően támogatási kérelmeket tárgyalt a
Kép viselő-testület (Délegyházi Test építő Sport-
egyesület, Délegyházi Tár sastánc cso port).
Döntés született a 061/36 hrsz-ú in gat lan
meg vásárlásáról, valamint az egyéb tele  pü -
lésfejlesztési és település üze melte tési ügyek
ke retében a római kori kő hiteles má solatának
elkészíttetéséről, az Ifjúsági és Civilek Háza
épületének felújításához szük séges további
munkálatokról, vala mint az ülés végén a
lakosság konstruktív rész vételével meg tár -
gya lásra kerültek a köz ség útjainak állapotá-
val kapcsolatos problémák. 

Délegyháza Község Önkormányzat Kép -
viselő-testülete a 2013. március 5-i rend -
kívüli ülését a Polgármesteri Hivatal Tanács -
termében tartotta. Az ülés első napirendi
pont jaként a 2013. évi költ ség vetésről szóló
rendeletet alkotta meg a Képviselő-testület
(3/2013. (III. 7.) önkor mányzati rendelet az
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről), a
második napirendi pont keretében pedig az
Önkormányzat szakfeladatainak bővítéséről,
és a Szerve zeti és Működési Szabályzatnak az
új ön kormányzati törvény miatti módo -
sításáról született döntés (4/2013. (III. 7.)
önkor mányzati rendelet a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2011. (II. 16.) önkormányzati ren delet
mó dosításáról). A harmadik napi ren di pont
keretében ingatlanügyeket tárgyalt a Kép -
viselő-testület, módosította a temető bővítésé-
vel kapcsolatban hozott határozatait, és egy a
Kéktó sétányon lévő ingatlan használatba
vételét határozta el. 

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

dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

Önkormányzati hírek  Tájékoztató  

ÖZV. STEFANIDESZ PÁLNÉ
(élt 82 évet) 

búcsúzik ismerőseitől, szomszédjaitól és
Délegyháza lakóitól.

Ezúton köszönik gyermekei, 

Gábor és László az ismerősök
együttérzését és részvétnyilvánítását. 

Anyakönyvi napló
Újszülöttek:

Diósdi Sára Anna 2013. 02. 05.
Dinnyér Zsófia 2013. 02. 10.

Kronome Nándor 2013. 03. 04.
Tárnoki Olivér 2013. 03. 07.
Szabó Marcell 2013. 03. 09.

„Hadd fusson a gyermek álmok fuvallatán
Csapongva illanó arany lepkék után! 
Legyen, mint a tavasz, vidám tekintetű, 
Kis ajka zendüljön, mint égi csöngettyű! 
Harmatos bokrétát hadd tépjen a mezőn! 
Hajolj le, csókold meg, öleld szívedre hőn! 
Becéző szeretet övezze fürtjeit –
Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!”

/ Pósa Lajos /

Házasságkötés nem volt.

Elhunytak:

Katus István 1946. 03. 26.

Stefanidesz Pálné 1930. 06. 01.

„Nőnek az árnyak, s ahogy fogynak az
esték,
úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak
emlék.
A Te szíved nem fáj, de a miénk vérzik,
mert a fájdalmat csak az élők érzik "

/ Ismeretlen /

Lakóhelyet létesített: 15 fő
Tartózkodási helyet létesített: 1 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető



Önkormányzati hírek  Tájékoztató  

A 2010-ben megválasztott képviselő-testület
megbízatása félidőben jár, ideje hát vissz a -
tekinteni, mit végeztünk az első félidőben. 

Önkormányzatunk 2011-2012-ben az alábbi
feladatokat végezte el:
– Megvalósítottuk a Napsugár Óvoda bővítését

(168.886.604  Ft).
– Felújítottuk a Dunvarsány–Délegyháza kö zöt -

ti utat (32.221.731 Ft).
– Új, minden igényt kielégítő burkolatot kapott

iskolánk sportpályája (22.269.394 Ft).
– Beindítottuk a helyi buszjáratot, mely a Galla

tanyán, a TSZ-telepen és a Kertvárosban
közlekedik.

– Racionalizáltuk a CSANA, az óvoda konyha,
és Kölcsey Művelődési Ház szervezeti
struktúráját, takarékosabb gazdálkodásra áll-
tunk át az említett gazdálkodási területeken.

– Az Egészségház átalakításával a község cent-
rumába került a gyógyszertár. 

– Rendeztük az üdülőterületi szennyvízcsa tor -
na-beruházással kapcsolatos kezesség válla -
lásból fakadó banki tartozást (16.950.143 Ft).

– Kis mértékben bővítettük, átalakítottuk a
Polgármesteri Hivatal épületét (2.000.000 Ft).

– Az utak karbantartása érdekében milliós
nagyságrendben vásároltunk gépeket (gréder:
2.100.000 Ft, árokásó: 360.000 Ft).

– Közösségi házat hoztunk létre a Kertvárosban.
– Szert tettünk Budapesten egy háromlakásos

társasházra (6.889.563 Ft), illetve egy buda-
pesti 59 négyzetméteres panellakás is a tu laj -
donunkba került (6.300.000 Ft). Ezenkívül

megvásároltuk a volt vas-műszaki boltot az
Árpád utcában (5.000.000 Ft).
Ezeket az eredményeket úgy értük el, hogy a

csődközeli gazdasági helyzetben átvett tele pü -
lésünkből szilárd gazdasági alapokon álló, több
tízmillió forintos tartalékkal rendelkező tele pü -
lést teremtettünk. 

Természetesen a község gazdasági sta bi l i zá -
ciójában nagy szerepet játszott az adós ság kon -
szolidáció, de bizton állíthatom, hogy ön kor -
mányzatunk vállalt kötelezettségeit e segítség
nélkül is – bár jelentős áldozatokat feltételezve –
teljesítette volna.

Az említett beruházások következményeként
is és az egyéb vagyonnövekedést eredményező
tételek nyomán önkormányzatunk könyv sze -
rinti vagyona az utóbbi két esztendőben 543
millió Ft-tal növekedett.

A következő időszakban a már folyamatban
lévő ivóvízminőség-javító program (253.880.000
Ft) befejezése mellett a közutak javítása, illetve
a Rákóczi utcában a volt Kavicsbánya területén
lévő irodaépület átalakítása a legközelebbi cé-
lunk. Emellett szeretnénk év végére Duna var -
sánnyal karöltve – a közbiztonság javítása érde-
kében – kamerás megfigyelő rendszert kiépíte -
ni. Ez utóbbi cél megvalósítására határozott ígé-
retet kaptunk. Tovább fogjuk bővíteni géppar-
kunkat közútjaink javítása érdekében, elkészít-
jük új – a modern kor kihívásainak megfelelő –
településszerkezeti tervünket.

Közeli és konkrét feladatunk még az ivóvíz-
és csatornahálózat koncessziós szerződését úgy
megszüntetni, hogy az településünk érdekeinek a
leginkább megfeleljen. A szerződés meg szün -
tetése régi vágya községünknek, ám a végső el-
számolás során ez többmilliós (akár 50-60 millió
Ft-os) kiadást okozhat önkor mány za tunk nak,
amely sehonnan sem fog meg térülni.

A közeljövő nagy feladata a szemét szállítással
kapcsolatos jogszabályi teendők végrehajtása,
annak érdekében, hogy jobb és olcsóbb szol gál -
tatást vehessenek igénybe a lakosok.

A napokban megvásároltuk a Duna-Vas Kft.
volt telephelyét a TSZ-telepen (11.000.000 Ft).
Ez az ingatlan ipari terület övezeti besorolásban
van, tehát megtettük az első lépést annak érde-
kében, hogy munkahelyteremtő beruházások
valósuljanak meg Délegyházán. Mindent meg -
teszünk annak érdekében, hogy olyan vállal ko -
zás telepedjék le községünkben, amely a helyiek
munkanélküliségén enyhíteni képes.

A leltár röviden ennyi. Bízom abban, hogy
közösen, összefogással kitűzött céljainkat meg
tudjuk valósítani. Ehhez kérem minden délegy-
házi jóakaratát és segítségét.
Délegyháza, 2013. március 16.

Tisztelettel:    Dr. Riebl Antal polgármester

A fenti számadatok valódiságát igazolom.
dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

Köszönetnyilvánítás
Férjem és gyermekeink nevében hálás

köszönetünket fejezem ki Délegyháza Pol -
gármesteri Hivatala dolgozóinak, amiért Zó -
lyomi József úr javaslatára megjelentették a
faluban a férjem, Borbély József műtétjéhez
elengedhetetlenül szükséges véradás-felhí-
vást. Bár nem mindegyikük vérét tudták a
mű téthez felhasználni, de mi minden vér adó -
nak név szerint szeretnénk az újságon ke -
resztül köszönetet mondani. 

Ők: Cserna Zseraldin, Dózsa Ildikó, Dó-
ra Aladárné Józan Évi, Feigl Béláné Ma -
rika, Hallai László és Szilveszter Lajos al -
polgármester úr.

Reméljük, az ő segítségük is hozzájárul fér-
jem mielőbbi sikeres felgyógyulásához.

Szívből jövő hálával: 
Borbély Józsefné

Tisztelt Délegyháziak, Kedves Községbéliek!

TÁJÉKOZTATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az étkezést a következő napra

vonatkozóan munkanapokon 12 óráig az alábbi módon lehet bejelenteni, lemondani:

Telefon: 06-24/542-155 6-os mellék
06-30/383-4510 6-os mellék

E-mail cím: behajtas@delegyhaza.hu

illetőleg személyesen: hétfőtől péntekig a Délegyházi Polgármesteri Hivatal 2-es
számú szobájában Csányi Imrénénél.

Amennyiben a szülő nem jelzi előző napon 12 óráig a gyermeke hiányzását, akkor
másnapra nem tudjuk az étkezését lemondani.

Az étkezések módosítására csak hónap végén van lehetőség a következő hónapra
vonatkozóan.

A térítési díjak befizetésének időpontjáról a tájékoztatás a jövőben is az óvodában és
az iskolában kerül kitűzésre.

Hiányzás esetén az előre lemondott és befizetett napok a következő hónapban
kerülnek levonásra.

dr. Riebl Antal polgármester



Önkormányzati hírek  Tájékoztató  

Köszönettel!
Ezúton fejezem ki köszönetemet azért a munkáért, segítségért, ame-

lyet az alábbi személyek községünk lakóinak egészségmegőrzése ér-
dekében tettek a tüdőszűrési munkálatok lebonyolításában: Darabos
Lászlóné, Fórizs Sándorné, Görbe Istvánné, Jávor Kálmánné,
Kabai Lászlóné, Lugosi István Gyuláné, Mikulásné Józsa Éva,
Palóczai-Kiss Sándorné, Simonyi Andrásné, Suhajda Lászlóné,
Tujner Ferenc Jánosné, Zatykóné Seier Zsuzsanna, dr. Ladányi
Györgyi, Kun Gézáné, Lázár Lászlóné és Tordai Angéla.

Köszönet Tujner Ferencnek az áram bekötésében, Gáspár
Jenőnek, Kocsir Miklósnak, Tomonóczy Lászlónak, Csernus
Istvánnak és Kun Józsefnek a tüdőszűrőgép bekötésében nyúj tott
segítségéért. 

Külön köszönet a Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi Csoport-
ja vezetőjének, Palóczai-Kiss Balázsnénak, hogy rendelkezésre
bocsátották a klubhelyiségüket a tüdőszűrés lebonyolítására.

Munkájukhoz jó egészséget kívánok!
Dr. Riebl Antal

polgármester

K Ö Z L E M É N Y
a zártkert tulajdonosok részére a földhasználati

regisztrációval kapcsolatosan

A Kormány döntése értelmében a zártkerti fekvésű földek hasz-
nálóinak nem kell földhasználatukat a földhasználati nyilván -
tartásban regisztráltatniuk.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosításával kap -
csolatban szükséges intézkedések folyamatban vannak. Azok ha-
tályba lépéséig a földhivatalok a zártkerti földekre vonatkozóan a
földhasználati nyilvántartásba történő regisztrálással kapcsolatos
ügyintézésüket felfüggesztették.

Ezen intézkedések a külterületi fekvésű földek használóit nem
érintik, a külterületi fekvésű földek használatát a hatályos jogsza-
bályok rendelkezéseinek megfelelően továbbra is be kell jelenteni.

Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Tavaly decemberben vezetőváltás történt a Ráckeve Rendőr -
kapitányságon. Király Richárd r. alezredes, akit 2012. január 01-
jén vezényelt a főkapitány Ráckevére, új megbízatást kapott a
Siófoki Rendőrkapitányságon, helyére dr. Öveges Kristóf alez-
redes került. 

Dr. Öveges Kristóf alezredes a Rendőrtiszti Főiskola elvégzését
követően 1998. július 1-jei hatállyal lett kinevezve a Budapesti
Rendőr-főkapitányság XI. kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztály Bűnüldözési Alosztály állományába főnyomozónak.

2000. október 1-jén kinevezték ugyanott a Bűnüldözési Alosz-
tályon csoportvezetőnek, majd 2002. augusztus 1-jétől alosztály-
vezetőnek. 

2003. február 1-jétől a Vizsgálati Alosztály állományába, osz -
tályvezető-helyettesi beosztásba került. 

2003. március 1-jei hatállyal kérte áthelyezését a Pest megyei
Rendőr-főkapitányság Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Bűn    ügyi Állományába osztályvezetőnek. 

Kezdetben megbízással, majd 2004. március 1-jétől kineve zés -
sel látta el osztályvezetői feladatait. 

2007. december 1-jétől a Szigetszentmiklósi Ren dőr kapi -
tány ságon a kapitányságvezetői beosztás ellátására kapott
megbízást, majd 2008. június 1-jétől kinevezett kapitány ság -
vezető lett. 

2011. február 1-jétől az Érdi Rendőrkapitányság élén a nyug -
díjba vonuló Kozma Károly r. alezredest váltotta, ahol vezető fel-
adatait 2012. december 15-ig végezte, amikor a főkapitány a
Ráckevei Rendőrkapitányság vezetésével bízta meg. 

Új vezető érkezett a Ráckevei Rendőrkapitányság élére

Délegyháza Község Önkormányzatának nevében köszönetemet
fejezem ki a rendkívüli időjárásban nyújtott segítségért:

Szilveszter Lajos alpolgármester úrnak, Görbe István szolgálatvezető úrnak, Komáromi János és
Kulcsár István polgárőr uraknak, ifj. Józan László és Gaál Márk vállalkozóknak, 

Gáspár Jenő és Kun József önkormányzati dolgozóknak.

Köszönettel:
Dr. Riebl Antal polgármester



Tájékoztató  

KÖTELEZŐ EBOLTÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy községünkben 2013-ban
az alábbi időpontban kerül sor a kutyaoltásokra:

2013. március 23. 8.00-10.00-ig
Helye: Volt tűzoltószertár (Kis iskola épülete)

2013. március 28. 8.00-9.00-ig
Helye: Galla tanya volt gyümölcsös bejáró

2013. április 13. 9.00-10.00-ig 
Helye: Erdei Vendéglő parkolója

Az oltás hatósági díja: 4.000 Ft + féreghajtó tabletta.
A mikrochip behelyezés 3.500 Ft.

Annak az ebnek, melyben nincs mikrochip, veszettség elleni oltás
nem adható.

A mikrochip és a veszettség elleni oltás kötelező.

Amennyiben a tulajdonos nem hajlandó bejelöltetni kedvenc
négylábúját, az állatorvos köteles bejelentést tenni a Járási
Főállatorvosi Hivatal felé, amely felszólítja az állattartót, tegyen ele-
get kötelezettségének. Az állategészségügyi rendeletek megsértéséért
15 ezer forint a bírság alsó határa, de az eset súlyosságától függően a
kiszabható büntetés akár 1 millió forint is lehet.
A kutyaoltást dr. Mészáros János és dr. Hegedűs Tamás együtt
végzik.

Előzetes telefonos egyeztetés alapján a háznál történő oltás és mik -
rochip-behelyezés is lehetséges.

Dr. Mészáros János: T.: 06-20-927-2366
Dr. Hegedűs Tamás: T.: 06-30-471-3306

Kiszállási díj: 1000 Ft. 

A negyedik évet kezdtük el
Rendhagyó, „születésnapi” összejövetelt tartott a „MISA Alapít-

vány” által szervezett Senior Foglalkoztatási Klub február 26-án
Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Házban.

Több mint negyvenen voltunk a tükrös teremben. A duna var sá nyi a kon
kívül voltak álláskeresők  Taksonyból, Délegyházáról, Majos há zá ról is.

Először Schwarcz Gáspár, a Ráckevei Munkaügyi Kirendeltség
vezetője tartott tájékoztatót a munkaügyi helyzetről, valamint a mun -
kanélküliekre vonatkozó aktuális előírásokról. Ezután Frait Orsolya, a
kirendeltség munkatársa elmondta, hogy a szakképzésekről még nem
tud konkrétumokat mondani, mivel nincs új információ. Jelenleg csak a
TÁMOP 1.1.4. program keretében van korlátozott létszámban lehetőség
képzésre, illetve bérjellegű támogatásra. Egy munkanélküli az egyéni
vállalkozóvá válás támogatási lehetőségéről kérdezett. Ezután  Gergőné
Varga Tünde alpolgármester asszony szólt arról, hogy Dunavarsányban
a munkanélküliség aránya jobb, mint ahogyan az egyes más térségekben
tapasztalható. Azt is jelezte, hogy még ebben az évben várható a
közelben egy jelentős fémalkatrész-gyártással foglalkozó üzemben a
termelés beindítása. Ezt követően Hebóné Ibolya az önkormányzat
részéről a dunavarsányi közfoglalkoztatás helyzetéről adott rövid tá -
jékoztatást.

Megjelent az összejövetelen Balogh Lajos, az SW Umwelttechnik
ma josházi gyárának az igazgatója is, aki elmondta, hogy a rossz gazda-
sági helyzet miatt radikálisan lecsökkentek az építkezések, így kény -
telenek voltak csökkenteni a termelést. Egy kérdésre elmondta, hogy ha
javul a helyzet, főként a technológiához kapcsolódó szak munkásokra, il-
letve a betongyártásban  gyakorlatot szerzett dolgozókra lesz szükségük.

Miután a vendégek távoztak, két álláslistából keresték a jónak tűnő
munkalehetőségeket az álláskeresők. A következő foglalkozásra a
szokott időben, március utolsó keddjén 14 órai kezdettel kerül sor.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

A klubvezetőség nevében: Dr. Gligor János

A Központi Statisztikai Hivatal a 2007. évi LXXIV. törvény 44.
§ (5) bekezdésében foglaltak, valamint a Nemzeti Média- és Hír-
közlési Hatósággal (NMHH) kötött együttműködési megálla po -
dás alapján felméri a televíziós műsorsugárzás Digitális Átállásá-
hoz kapcsolódóan az állami támogatásra jogosultak körét.

Támogatásra az a magánszemély jogosult, aki az adott háztar-
tásban állandó lakóhellyel rendelkezik, amely háztartásban kizá -
rólag analóg földfelszíni műsorszórási vétellel televízióznak, és a
jogszabályok alapján a személy rászorultnak minősül.

A jogszabályok alapján rászorultnak az minősül, aki a MÁK-
tól, az ONYF-től, a települési önkormányzattól vagy a fővárosi és
megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalától
szociális ellátásban (rendszeres szociális segélyben, lakásfenn tar -
tási támogatásban, ápolási díjban, időskorúak járadékában, saját
jogon nevelési ellátásban, fogyatékossági támo gatásban, vakok
személyi járadékában, saját jogon hadigondozott pénzellátásban,
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban) része sül, valamint
mind azon, a Digitális Átállás regionális időpontja évében lega -
lább a 70. életévét betöltött vagy betöltő személy, aki számára az
ONYF által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás,

egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem haladja meg a
mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét. 

Állami támogatás háztartásonként egy rászorult számára adható. 

A támogatási jogosultság megállapításához szükséges adatok a
Magyar Államkincstárnál, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fő-
igazgatóságnál és a települési önkormányzat jegyzőjénél, illetve a
fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hiva-
talánál állnak rendelkezésre, így a támogatási jogosultságot
megalapozó ellátásokra vonatkozó adatokat ezektől a szervektől
kérte be az NMHH.

A rászorultak a felmérés megkezdése előtt levélben tájé koz ta -
tást kapnak a felkeresésről. A rászorultak személyes megkeresését
és tájékoztatását, illetve a támogatási igényre vonatkozó felmérést
2013. március 11. és június 30. között a Központi Statisztikai Hi-
vatal felmérői végzik. A felmérők sorszámozott fényképes igazol-
vánnyal rendelkeznek. 

Központi Statisztikai Hivatal
Benoist György főosztályvezető

TISZTELT LAKOSOK!



Március 15.

Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 165. évfordulójára

emlékeztünk
A Hunyadi János Általános Iskola és Könyvtár 3. és 4. osztályos

tanulóinak előadásával emlékeztünk hős elődeinkre március idusán.
Köszönjük a tanulók és a felkészítő pedagógusok, Petőné Bartalis Piroska,
Mártonné Nagy Veronika, Jakus Edina munkáját, a Délegyházi Citerazene-
kar és a Kölcsey Kórus színvonalas közreműködését, amellyel sikerült em-
lékezetessé tenniük ezt az ünnepnapot mindazok számára, akik a rendkívüli
időjárási viszonyok ellenére részt tudtak venni a községi ünnepségen.

Derzsi Katalin művelődésszervező



A Kölcsey Művelődési Központ hírei  

Délegyházi Táncosok
Jótékonysági Estje

Kedves Délegyházi Lakosok!

2013. 04. 20-án (szombaton) este 7 órai kezdettel. A délegyházi
táncosok idén rendhagyó módon tartják meg jótékonysági estjüket. Az
összes Délegyházán tanulható táncstílus bemutatkozik (latin – stan -
dard, hastánc, hip-hop, néptánc). 

Jegyeket, valamint támogatójegyeket a Kultúrházban Derzsi
Katalinnál, a Zöldségesben Seier Zsu zsannánál lehet előre megváltani.

Felajánlásokat szívesen fogadunk, amiket a Kultúrházban lehet leadni.
Mindenkit sok szeretettel várunk!

Márton Bence

Tavaszváró Délegyháza
Életháza

Mindig örülünk annak, ha együtt tölthetjük minden hónap második
péntekjét. Most különösen készültünk, mert nagy titkok megismerése állt
előttünk. Csengeri Zsuzsa kineziológus vendégünk a stresszről, annak
előnyeiről, hátrányairól tartott érdeklődést igencsak ébren tartó előadást.
Külön köszönetünk azért, hogy gyorsan, hatékonyan alkalmazható
stressz  csökkentő praktikákat is megtanított nekünk! 

Figyelmes Gáborunk nőnapi köszöntését  kedves szeretettel fogadtuk.
Nem maradt el a dínom-dánom sem!  Hálásak vagyunk  a különleges fala-
tokért minden kedves klubtagunknak, akik lelkesen sütöttek-főztek! A
menüsor: avokádókrém zellerchipsszel; vegyes ropogós zöldségsaláta;
kukoricás lepény meggyben gazdagon; fűszeres csavart ropogtatós; sze -
zámmagos lapka; tradicionális magyar pogácsa. Köszönjük a mes ter -
műveket, köszönjük a kényeztetést! 

Április 12-én szeretettel várunk mindenkit, aki jókedvre, vidámságra,
egészségre vágyik! Facebook: Délegyháza Életháza. Lájkolást szívesen
fogadunk!                           

Tóth Ilona és Mozsolicsné Szombati Zsuzsanna

Fotóklub Délegyházán
Ha érdeklődsz a fotózás iránt, ha szeretnél még jobb fényké-

peket készíteni, ha szeretnéd kibontakoztatni és fejleszteni
kreativitásod, új látásmódokkal megismerkedni, akkor köztünk
a helyed! 

Várunk szeretettel minden kedden 18.30-tól a Kölcsey
Művelődési Központban!

A klub vezetője Ghile Gábor, építész és fotóművész.

Az előadások témái:
– A fotózás alapjai
– Fény- és színtan
– Természet- és tájfotózás, makrózás
– Város- és épületfotózás
– Emberek: Portrék és szociofotók
– Stúdiófotózás a babáktól a modellekig
– Képfeldolgozó programok használata

Az órák végén közös fotónézés, elemzés folyik.

Bővebb információ:
Kölcsey Művelődési Központ:  
Tel.: 24/212-005
E-mail cím: kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu

Ghile Gábor: 
Tel.: 30/4079-118

E-mail cím: 
ghilegabor@gmail.com



Iskolánk életéből  Tájékoztatás  

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.

Beíratás az iskolába
Kedves Szülők!

A délegyházi Hunyadi János Általános Iskolába a következő
időpontokban lehet beíratni a leendő elsős tanulókat:

2013. április 8-9-én 8-18 óráigaz Árpád u. 53. szám alatt.

Kérjük, hozzák magukkal:

a gyermek azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazo-
lást, amely lehet: 

– óvodai szakvélemény
– nevelési tanácsadó keretében végzett szakértői vélemény
– SNI-s gyermekek esetében szakértői bizottság véleménye

a gyermek TAJ-kártyáját,
az oktatási azonosító számot,
a diákigazolványhoz szükséges 1400 Ft-ot,
valamint az okmányirodából kapott igazolást (a Nemzeti Egysé-
ges Kártyarendszer adatlapot).

Elérhetőségünk:  tel./fax:06-24-212-055
www.hunyadi-dhaza.sulinet.hu
hunyadisok@hunyadi-dhaza.sulinet.hu

Diákönkormányzatunk
Weöres Sándor

Rajzversenyének
eredményhirdetése

Alsós kategória
1.Ónodi Virág (3. osztály)
Ha a világ rigó lenne
2. Orbán Norbert (3. oszt.) Orbán
3. Dávid Gerda(3. oszt.) Csiribiri
Különdíj:
Völler Imre Botond (3. oszt.)Építők

Felsős kategória
1. Ágoston Bereniké (7. a oszt.) 
Paripám csodaszép pejkó
2. Ördög Zsófia (5. oszt.)     A békakirály
3. Szántó László (5. oszt.)   Nádi csibe

ÖLTÖZZ PIROSBA
FEBRUÁR 15-ÉN!

A Szemem Fénye Alapítvány idén már 3. alkalommal meghirdetett
akciójához csatlakoztunk a Sulifarsangon. Aki valamilyen piros
ruhadarabot vagy kiegészítőt viselt, az részese lehetett ennek a karitatív
közösségi megmozdulásnak, melyet dr. Riebl Antal polgármester úr is
felkarolt: a 153 résztvevő után fejenként 200 forintot fizetett be az
alapítvány számlájára, amivel a pécsi Dóri ház – Magyarország első
gyermekhospice házának – működését támogattuk.

Versírás-győztes:
A leggyorsabb állat c. vers szerzője: Ónodi Vivien,

2. a osztályos tanuló

A leggyorsabb állat

A gepárd egy olyan állat,
amely biztos, hogy gyorsabb nálad.

De nemcsak nálad, barátom,
hanem az egész világon!

Nincsen, ki előle elfuthat,
legfeljebb csak elbújhat.

A szavannán nem ő a legerősebb,
de számomra ő a legszebb…



Felhívás  Hirdetés  

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

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

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

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

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

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

– időszakos átvizsgálás és karbantartás
– szaktanácsadás

MUNKAVÉGZÉS GARANCIÁVAL! 
HÍVJON BIZALOMMAL:

KISS TIBOR 06-30/242-7836

Kell egy csapat – mondta Minarik Ede a „Régi idők focija” című film-
ben.

Ezt mondjuk ma is, mikor a Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület-
be az eredményes működtetéséhez további lelkes tenniakaró délegyházi
polgárok csatlakozását várjuk, mert tevékenykedik a községben ez a
közfeladatokat ellátó önkéntes tűzoltó egyesület, melynek működését
nem tudja meggátolni sem politikai akarat, sem gazdasági ellehetetlenítés.

Kérjük  községünk polgárait, hogy akik egyetértenek  törekvésünkkel,
fontosnak tartják  az élet és értékvédelem minél magasabb szinten való ér-
vényesülését, a családjaik és környezetük biztonságát, azok jelentkezze-
nek tagságunk sorába, ahol elsajátíthatják a tűzoltás, kárelhárítás
szabályait. Jusson eszükbe, a tragédia nem menetrendszerűen  érkezik.
Megbecsülést szerezhetnek önmaguk és családjuk számára e szép hivatás
gyakorlása által. Nyújtsanak erkölcsi, esetenként anyagi támogatást  a fel-
adataink elvégzéséhez. A falu ünnepein igyekszünk bemutatni értékes
technikánkat és képzett egyesületi tagjainkat már tűzoltási feladatok
végzése során is.   Csatlakozzanak!!!

A tisztelt szülőket is kérjük, hogy igyekezzenek meggyőzni gyermekei-
ket a tűz elleni védelem fontosságáról, valamint e nemes hivatás
szépségeiről annak érdekében, hogy tiszteljék az önkéntes segítők
munkáját, és  minél nagyobb számban jelentkezzenek a diáktűzoltó szak -
körbe.   

Végezetül álljon itt az első magyar önkéntes tűzoltó egyesület
megalapítója, gróf Széchenyi Ödön jelmondata:

„Legszentebb feladatunk a bajbajutott emberek mentése”.

Lenhardt  Károly, az Egyesület Elnöke

Tisztelt Délegyházi
Polgárok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a

Délegyházi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület 

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

tűzoltási, kárelhárítási és mentési feladatokat. A nagy nyári
melegben folyamatosan locsoltuk a poros utakat.
A jövőben is szeretnénk a lakosság megelégedését
kiérdemelni, ezért kérjük, hogy adójuk 1%-ának

felajánlásával támogassák egyesületünk munkáját.

Adószámunk:  18726826-1-13

A Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagsága nevében

KÖSZÖNJÜK!

Asztma, allergia, légúti betegségek
kezelése gyógyszerek nélkül!

Hyla az egészség szolgálatában 
Terápia és megelőzés egy új dimenzióban!

Most először teljesen ingyenesen kipróbálhatja és
tesztelheti azt az egyedüli elven működő, 26 különböző funkcióval
rendelkező speciális multifunkciós berendezést, amely hazánkban egye-
düliként ÁNTSZ engedéllyel rendelkezik. Berendezésünkben soha
semmilyen szűrőt, filtert vagy porzsákot nem kell cserélni!

Referenciáink:
– Városi Tüdőgondozó Intézet

Kunszentmárton
– MÁVBudapesti Gyermekgyógyháza
– Dr. Radeczky Éva tüdőgyógyász,

osztályvezető főorvos
– Több száz óvoda
– Több tucat orvos
– Több mint 15 000 elégedett vásárló, használó

HYLÁVAL A LÉLEGZÉS ÉLMÉNNYÉ VÁLIK!
Ez Önnek semmibe nem kerül, sőt minden megjelent érdeklődő

ajándékot kap cégünktől.
Csak korlátozott számban fogadunk el jelentkezőket!

Várjuk sok szeretettel 2013. április 5-én pénteken 17h-kor
a Délegyházi Kölcsey Művelődési Központban tartandó

EGÉSZSÉGNAPUNKRA!

FELHÍVÁS



Délegypercesek 

A délegyházi Piramisok

Nyékládházán volt az első sóderbánya,
Délegyházán a második az országban.
Nem is olyan régen még az utóbbihoz volt
köthető Közép-Európa legnagyobb osz tá -
lyozója. Az óriási méreteket tanúsítja az is,
hogy a kavicsátmérők szerint szét osz tá -
lyozott sóderkupacokat a helyi nyelv pira -
mi soknak kezdte el hívni.

Kató csókja

Az egyik környékbeli földesúrnak volt
egy Kató nevű szeretője. Ez a cigánylány a
csókjaiért cserébe kapott tőle két tanyát.
Innen ered a Kátó és a Csóka tanya neve.

Az orros ház eredete

A falu sok jellegzetességével keltette
már fel a turisták érdeklődését. Az egyik
példa a művelődési háztól nem messze ta -
lálható „orros-ház”, melyet egy régi lakó
épített saját ötletei alapján. Menet közben
sokszor engedett a megérzéseinek is, sza -
badon eltérve a tervrajzoktól. Jól mutatja
ezt az utcai homlokzat, mely folyamatosan
alakult át egy szemüveges ember arcává.
Egyszer, egy hatósági ellenőrzéskor mond -
ták, hogy túl magas az épület, ezért
lecsapta a tetejét, és oldalra meg úgy alakí-
totta ki a héjazatot, mintha haj lenne. Az
orr úgy formálódott ki, hogy acélgerendák
futottak végig a házon, és úgy esett, hogy
túllógtak rajta. Akkor már függőleges
irányba is hegesztett egy oszlopot a kö -
zépsőre, és az így kialakult szerkezetre csi-
nálta meg az orrot. A szem később került
az ablakok helyére, hogy akkor már teljes
legyen a kép. A szemüveget adó erkély-
korlátok voltak a hab a tortán. 

Délegyházi feltaláló

A Robinson park egyik társalapítója iga-
zi feltaláló. Rengeteg saját találmánya van.
A park területén lévő ökologikus módon
felépíthető és üzemeltethető házak mellett
farönkök illesztésével gyártott bútorokat,
valamint kifejlesztette az elkészítésükhöz
szükséges speciális szerszámokat és eljárá-
sokat. Megalkotott egy különleges közle -
kedési eszközt is, az úgynevezett Kentaurt,

mely leginkább egy kerékpár és egy
sífelszerelés keverékére hasonlít. Mű köd -
tetéséhez egyszerre kell használni a
karokat és a lábakat, így egyik izmot sem
fárasztja a hajtás különösebben.

Világcsúcs

A Tavirózsa Kemping mindenfelé
kutyabarát helyként híres. Több rend -
szeres programot is szoktak szervezni az
állatoknak és gazdáiknak. Az éves súly -
húzó versenyen 2012-ben világcsúcs is
született, a 15.9 kg-ot nyomó Dizneykid
súlyának 296-szorosát, 4.500 kg-ot húzott
el. Két további magyar rekordot is felállí-
tottak. A 35 kg-os Nicó 5.800 kg-ot moz -
dított meg, a kötélhúzásban pedig Pinky
és Dizneykid 2 óra 45 percig viaskodott
egymással.

Színes kanalak és Rubik-kocka lapok

Délegyházán sok melléküzem működött
már, melyek egy időben rengeteg vidéki
munkaerőt is vonzottak. Volt itt gomb- és
csatgyártás, lég- és hőtechnika, fa minta-
és fémüzem is. Az utóbbiban készültek
fémkanalak mindenféle színben, melyek
jellemzően megtalálhatók még ma is a há-
zaknál. Ezenkívül a műanyag játéküzem-
ből Rubik-kocka lap is került ki.

Hogyan lett valaki kotrómester

A sóderbányászatban dolgozó kotró -
mesterek mellett volt mindig egy alsó
kenő és egy felső kenő. Egyik mesélőnk,
aki alsó kenőként kezdte pályafutását, nap
mint nap figyelemmel kísérte, hogyan dol-
gozik a mester. Már a gép hangjából tudta,
mit csinál éppen, nem is kellett odanéznie.
Egyszer a kotrómester, akivel ő dolgozott,
elment beszélgetni valakivel, és megkért
egy idősebb embert, hogy addig „nye -
nyerésszen” a géppel, hogy ne legyen fel-
tűnő, hogy ő nem dolgozik. Viszont akit
megkért, nem igazán tudta kezelni a gépet.
Ezért megkérdezte tőle, tudja-e, hogyan
kéne ezt csinálni. Ő erre azt mondta,
megpróbálja, és mindenki legnagyobb meg-
lepetésére rögtön ügyesen tudta kezelni a
gépet. Belőle is kotrómester lett hamaro-
san.
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Délegypercesek  
Kiről kapta az Árpád utca a nevét

A főutca nem Árpád vezérről kapta a
nevét, hanem Házy Árpád alispánról. Az ő
segítségével alakult meg az önálló Délegy-
háza a szomszédos községek területeiből
lecsippentve. Az uradalomban dolgozó
cse lédek Házy Árpád közbenjárásával kap -
ták meg a kölcsönt, hogy megvehessék a
telkeiket, amiket kiparcelláztak nekik. Na -
gyobbat mértek ki annak, aki mező gaz -
dasággal foglalkozott, és kisebbet annak,
aki iparban dolgozott. Az újonnan épülő
házak tetejének egy magasságban kellett
lennie, ezért van némely telek szintje lej -
jebb, mint maga az út.

Délegyházi tűzoltóautók

Délegyháza saját tűzoltóautóval rendel -
kezik, amit a München melletti Vollstein
testvérvárosától kapott ajándékba. Az
egyik helyi lakos írt nekik korábban egy
levelet azzal kapcsolatban, hogy mire lenne
szükségük az ő kezdeményezésére újra
megalakult Délegyházi Önkéntes Tűzol -
tóság működéséhez. Az új szerzeménnyel
haza kellett vezetni Vollsteinből, ami
maradandó élményt jelentett a sofőröknek.
Többek között annak köszönhetően is,
hogy az osztrák autópályán megbüntették
őket, mert nem volt matricájuk. Az azóta
már három másik kocsival bővült  autópark
jelenleg Dunavarsányban állomásozik.

Időkapszula

A Kultúrház előtt, egy betonlap alatt
található egy időkapszula, melyet 2010-
ben helyeztek el. Ekkor ünnepelte a falu
alapításának 60. évfordulóját. A jövő nem -
zedékei számára szánt különböző emlékek,
üzenetek vannak elrejtve benne. Ilyenek
például a Széchényi Könyvtár gyűjtemé-
nyéből származó újságcikkek az alapítás
napján szerte a világban történt esemé-
nyekről, valamint az aktuálisan működő ci-
vil szervezetek listája, amely Délegyházán
szerencsére igen hosszú.

Előbb volt a vasút

A délegyházi vasútállomás előbb lé te -
zett, mint a falu maga. Ez annak volt kö -
szönhető, hogy a darabontkormány bel -
ügy   minisztere, Kristóffy József itt vett
földbirtokot, és itt akart vonatra szállni.
Ezért elintézte az itteni vasútállomás
megépítését.

Az orros ház lakói

Az orros ház tulajdonosa eredetileg sa -
ját nagy és szegény családját szerette
vol na a kétszintes, többlakásos épületbe
köl töztetni, akik azonban nem nagyon
kaptak a lehetőségen. A ház építéséhez a
kör nyékből foglalkoztatott munkanélküli
em  be reket, így végül az ő családjaik
számára alakítottak ki benne szociális
lakásokat.

Később átadta az épületet a Máltai Sze -
retetszolgálatnak, ő maga pedig ott maradt
gondnoknak. 

Sok táborozó gyerek jött már hozzá,
akiktől rengeteg rajzot kapott ajándékba.
Ezeket egytől egyig gondosan őrzi a
föld szinten berendezett kis múzeu má -
ban.



Íjászat  Hirdetés  

Í jászat
Az idei versenyszezon korán elkezdődött. Január 12-én került

sor a háromfordulós, 3D-s vadászverseny második fordulójára. A
célokat egy horgásztó körül helyezték el, és a havas, jeges terepen
két kört megtéve, célonként két vesszőt kilőve teljesítettük a
versenyt. A csapat most is hozta a formáját, és a következő ered-
mények születtek:

Márton Tibor vadászreflex 2. helyezett
Mészáros Gyula vadászreflex 3. helyezett
Ungvári Brigitta női, tradicionális 3. helyezett
Holka Ottó longbow 3. helyezett
Léhmann Antal senior, tradicionális 1. helyezett

A verseny harmadik fordulójára március 9-én került sor. Ez 25
célos, két lövéses, egy körös verseny volt. Az idő kivételesen szép
volt, csak a környezetet borító vastag avar miatt sok időt
töltöttünk a mellélőtt vesszők keresésével. Legfiatalabb ver -
senyzőnk, Kosztolányi Hunor (5 éves) mini kategóriában első he-
lyezett lett. A távlövésen is részt vett nagyon lelkesen, amiért
szintén emléklapot kapott.

Eredmények a következők:
Holka Ottó longbow 1. helyezett
Marossy Richárd csigás 1. helyezett
Léhmann Antal senior, tradicionális 2. helyezett

Időközben új íjászcsapat alakult, Délegyháza Íjász Klub Egye-
sület néven. Az ő színeikben indulva

Becz Attila vadászreflex 2. helyet,
Márton Tibor vadászreflex 3. helyet,
Mészáros Gyula távlövés 1. helyet értek el.

Léhmann Antal
Gondozott, télen is lakható 72 nm téglaház 812 nm

telken eladó. Összközmű, gáz központi fűtés, 60 tőke
szőlő, 15 gyümölcsfa, nyugodt környezet, saját stég.

Irányár: 10,5 m Ft.
Érdeklődni: 06-30/484-70-78



Tisztelt olvasók!

Február 16-án Sátoraljaújhelyre utaztunk az
egyesületünk válogatottjával a VIII. Zemplén
Kupára. Ismét jól megrendezett verseny volt,
240 fő indulóval, jó bírókkal, jó közönséggel.
Az idei csapatunk tagjai voltak: 

Schleer Ferenc, Kispeti Tamás, Szász Tamás,
Tordai Attila, Hosszú Zoltán, Mód Gergő,
Mészáros Krisztián. Idén ezen a viadalon
Mészáros Krisztián megnyerte a gyermek
kategóriát és aranyérmet szerzett. Krisztián
nagyon gyors 3 győzelemmel bajnok lett.
Krisztián Kis kun lac házán tréningezik Marossy
Attila edzésein. Szép volt, Krisztián! Hosszú
Zoltán nagy küzdelemmel ezüstérmet szerzett!
Családapaként szállt ismét ringbe, ami
önmagában szép teljesítmény. Az őszi országos
2. helyét megvédte, és ismét meglepett sok em-
bert. Én bíztam Zoli igazi sportoló gondolkodá-
sában, és így lett. Komoly harcot vívott, de
meglett az eredménye. Zoltán Pomázon
tréningezik a vezetésemmel. Szép volt, Zoli!
Szász Tomi bronzérmet szerzett, amit már
régóta vártunk. Az elmúlt években Tomi sok
versenyen indult, és már ideje volt a dobogónak.
Tamás Délegyházán tréningezik. Szép volt,
Tamás!

A március 9-én a „10th Domenica Cup”
nemzetközi horvát versenyre utaztunk Buda -
pestről. Vince Feri 2 danos mester szállította a
40 fős magyar csapatot. A horvátországi
Samobor nagyon szép kis város. A várost 1242-
ben említik először, amikor IV. Béla szabad
királyi városi rangra emelte. Vladimir Sekelj 3
danos mester volt a vendéglátónk. Jövőre hosz-
szabb útra indulunk ide. A csapattal tartott
Shihan Veress Károly, Shihan Gyarmati Imre,
Shihan Orehovszky Zoltán, Sensei Bartha
Beatrix, Sensei Marossy Károly, Sempai Szanyi
Attila. Részt vett a versenyen Ausztria,
Szlovákia, Horvátország, Szerbia, Bosznia
Hercegovina és Magyarország. A magyar
versenyzők és a Délegyházi Karate Sport -
egyesület versenyzői nagyon szép eredményt
értek el a nemzetközi versenyen. 3 aranyérem, 3
ezüstérem és 4 bronzérem született.  Tordai
Viktor idén először felnőtt férfi „A” kate -
góriában versenyzett, és kellemesen meglepett
minket. A tőle megszokott nagy elánnal vetette
bele magát a küzdelembe. Egy hazai felnőtt
versenyen ez a legnehezebb kategória. Meg -
sérült, de ennek ellenére a döntőt végigharcolta.
Harcos volt, és méltó ellenfele az aranyérmes
Pallagi László 1 danos mesternek. Pontozással
vesztett a döntőben, és ezüstérmet szerzett.

Mészáros Krisztián az elmúlt években kétszer
megnyerte ezt a versenyt gyermek kategó -
riában, idén szép versenyzéssel a döntőig jutott
és ezüstérmet szerzett. 

A kyokushin karate versenyein teljes erőből
megütik és megrúgják egymást a versenyzők.
Igazi valós, életszerű küzdelem zajlik. Aki oda
mer állni, küzdeni, az bátor ember. Kevés ember
jut el a versenyzésben eddig a szintig. 

De aki elhatározza, hogy megméretteti ma -
gát, a sok éves gyakorlását és odaáll, az kemény
küzdelemmel, kemény találatokkal, esetleg sé -
rü lésekkel fog találkozni. De erre a küz delemre
fel lehet nálunk az edzéseken készülni.

Aki beiratkozik hozzánk karatézni, a sok
tréninggel, küzdelemmel annyira fel tudja
magát erősíteni és olyan technikai képzést kap,
hogy meg tudja magát és a szeretteit védeni, ha
úgy hoz za a sors. Ezért kedves délegyházi,
duna varsányi fiatalok, gyertek el edzéseinkre:
ahol jó hangulatú társaság vár, ahol egy dinami-
kus egyesületben sportolhatsz, ahol verse -
nyezhetsz, edzőtáborozhatsz, ahol a távolkeleti
kultúrába is bepillanthatsz. 

Lassan készülünk a nyárra. Itt van a június a
„kertek alatt”, és a nyári edzőtáborok. A délegyhá-
zi Nomád Kempingben és Szentendrén tábo -
rozunk. Idén az ovis csoportokból is lesznek
vizsgázók. Ügyesen készüljetek a vizsgátokra! De
addig még versenyek, felkészítők várnak ránk.

Várjuk a jelentkezését az új karatésoknak!
Gyermekedzésen 6-14 éves korig Délegyházán.
Segédedző: Tordai Viktor 2 kyu, edzésidőpon tok:
hétfő 17:00 – 18:30; csütörtök 17:00 – 18:00. Ovis
karate edzés kezdődött Tordai Viktor vezetésével
4 éves kortól Délegyházán pénteken 18–19-ig és
Dunavarsányban kedden 17–18-ig (06-20-423-
2804). Felnőtt edzés Duna var sányon a Robi cuk-
rászdában 12 éves kortól. Érdemes elkalandozni
kicsit a megújult honlapunkon (www.
senseimarossy.hu) sok videóval edzésekről,
versenyekről…, hátha Ön / Te is kedvet kapsz,
hogy ennek a baráti társaságnak a tagjává válj!

Marossy Károly 4 dan
klubvezető

Karate  

VIII. Zemplén Kupa Országos Bajnokság: 
Mészáros Krisztián aranyérmes, Hosszú Zoltán ezüstérmes,

Szász Tamás bronzérmes!

„10. Domenica” Kupa Nemzetközi Bajnokság: 
Tordai Viktor és Mészáros Krisztián ezüstérmes!



APRÓHIRDETÉS
Vízvezeték-szerelés, -javítás, duguláselhárítás, gyorsszolgálat, állan-
dó ügyelet hétvégeken is. Tel.: 06-30-376-1796

***
Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasszázs otthonában! Tyúkszem,
sarokrepedés, gombás köröm, körömbenövés? Hívjon bizalommal! 
Kovács Zsuzsanna: tel.: 06-30-567-1075

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

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

***
Üzlethelyiség kiadó Délegyházán a Rákóczi út 7. szám alatt. 
Tel.: 06-20-211-5434

***
Konyhabútor, gardrób, egyedi bútor méretre, GYÁRTÓTÓL.
Ingyenes felmérés. Érd: 06-30-961-3294

***
Üveg, tükör, képkeret. Mindenféle üvegező, képkeretező munka
azonnalra. Cím: Görgey u. 6/a. Telefon: 06-20-343-0968.

önkormányzati lap

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

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

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

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

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

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

Nyomdai munkák:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK:

1. Polgármesteri Hivatal
Tel.: 06-24/542-155
Fax szám: 06-24/542-156

2. Napsugár Óvoda
Tel.: 06-24/212-070

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

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

5. Zsebi-baba Családi Napközi:
Tel.: 30-868-6614

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

7. Könyvtár
Tel.: 06-24/412-172

8. Orvosi rendelő
Tel.: 06-24/212-044

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

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

11. Védőnő
Tel.: 06-24/412-128

12. Gyógyszertár
Tel.: 06-24/212-798

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tájékoztató Hirdetések



Olvasói oldal

Simon épp hogy betöltötte a hatodik évét, elkezdődött az iskolai élete. Amikor rajzolta az ákom-
bákom betűket füzetébe, sóvárogva gondolt vissza a gondtalan óvodai évekre, ahol a játékok biro-
dalmában élt. Kitűnő ügyessége révén igen hamar elsajátította az írás-olvasás, valamint a számtan
rejtelmeit. Tanárai állandóan dicsérték, szülei büszkék voltak rá. 

De a pajtásai nem játszottak vele, mert irigykedtek rá, amiért olyan jól tanult. Simon egyre bánato-
sabb volt, nem értette, hogy miért közösítették ki társai.

Elérkezett a húsvét, buzgón segített édesanyjának az előkészületekben. Arra gondolt, hogy aján-
dékot kap, csokinyuszit, tojást, esetleg játékot is. De sajnos csak egy verses mesekönyvet talált
reggel az asztalán, majd este a vacsoránál sírva fakadt. Szülei vigasztalták, de hasztalan, Simon csak
sírt és sírt.

Tavaszi szünet után a gyerekek boldogan újságolták, hogy kisautót, rollert, biciklit és sok-sok
édességet kaptak ajándékba. Ekkor Simon még szomorúbb lett, és már nem volt kedve iskolába
menni.

Nagypapája kórházba került, és ő is meglátogatta. Elmesélte neki, hogy semmit nem kapott aján-
dékba húsvétra, csak egy mesekönyvet.

Ekkor nagyapó így szólt hozzá: – Kisfiam! Az életben egyetlen ajándék létezik, és aki azt
megkapja, ő a legboldogabb ember a világon.

Simon kikerekedett szemekkel, értetlenül nézett nagyapóra, már-már ismét sírva fakadt, amikor
nagyapó folytatta a beszélgetést. – Tudod, amikor az ember magára marad, mert nincs senkije, vagy
nem szereti őt senki, akkor az a legrosszabb érzés. Látod, én most nagyon boldog vagyok, mert itt
vagy és beszélgetünk. Szeretettel jöttél be hozzám, hogy meglátogass. Az asztalnál hárman ültök,
anya, apa és te. Beszélgettek, nevettek, együtt vagytok. Ez azért van így, mert szeretitek egymást.
Tehát gondolkodj el rajta, hogy mi a legnagyobb ajándék az életben. És ha rájössz, soha nem leszel
szomorú.

Simon, amikor hazaért, leült az íróasztalához és megnézte a meséskönyvét. Az első oldalra szülei
ezt írták: – Sok szeretettel!

Elgondolkodott, és rádöbbent, hogy az élet legszebb ajándéka a SZERETET! Mérhetetlen bol-
dogsággal ment iskolába, szeme ragyogott, és társait is szívébe zárta. Összebarátkozott velük, sokat
segített nekik a tanulásban. A gyerekek nagyon megszerették a kis Simont, és Simon a szeretet fé-
nyében fürdött.

Nagyapó meghalt, de a kisfiú szívében tovább élt, és esténként, amikor felnézett az égre, tudta,
hogy az ezernyi ragyogó csillag egyike biztos nagyapó, és egész lelkét beragyogta a SZERETET.

Sebők Erika

Minden kedves Olvasónknak kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! 
A szerkesztőség

Kedves Olvasónktól, 
Sebők Erikától kaptuk 
az alábbi írásokat. 
Köszönjük!

Sebők Erika

Tavaszi zsongás
Eljött hát a kikelet,                                                  
Eltemettük a telet!                                                  
Duzzadnak a kis rügyek,                                          
Zöldellnek a nagy füzek.                                          

Kibújt már a hóvirág,                                                
Rügyet bont a barkaág.                                            
Nárcisz, jácint, tulipán,                                             
Napsugárra kandikál.                                                

Barna mackó ébredezik,                                           
Töri fejét, hogy mit eszik,                                         
Nagy álmosan vakaródzik,                                        
Majd a friss patakból iszik.                                       

Tapsifüles fut szaporán,                                          
Lakmározik egy nagy répán,                                    
Előbújik sün anyóka,                                                 
Szimatol az új tavaszba.                                            

Őzek, disznók az erdőben,                                        
Futnak a tavasz elébe,                                               
Róka koma arra vár,                                                   
Hogy elkapja a vadkacsát.                                         

Ágak, gallyak törnek sorba,                                       
Kismadarak fészket raknak.                                       
Cinegék és pacsirták,                                                   
Fújják tavasz trilláját.                                                   

Hattyú úszkál tó vizén,                                                
Tolla tiszta, hófehér.                                                    
Mesebeli látomás                                                         
Ez a pompás szép madár.                                          

Rigó Ricsi csőre csattog,                                             
Trillázik, és nagyon boldog,                                        
Hívogatja édes párját,,                                                
Hogy felneveljék fiókáját.                                                                

Felébredt a természet,
Új életek kezdődnek,
Zeng a berek, ring a patak,
Mindenkinek boldog tavaszt!



Hirdetés

Ékszervásár
Arany-, ezüstékszerek 20-50% kedvezménnyel!

Javítás, készítés

Nyitva tartás
Hétfő: zárva, Kedd, szerda: 14.00-17.00, Csütörtök, péntek: 10.00-13.00, 

Szombat: 09.00-12.00

Cím: Dunavarsány, Vasút sor 42. (a Botos zöldséges mellett)
Telefon: 70/319-9461

Arany beszámítás 10.000 Ft/g
Ezüst beszámítás 400 Ft/g

Arany felvásárlás 6.000 Ft/g
Ezüst felvásárlás


