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Tájékoztató

Ön k o rm á n y z at i Hí rek

Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2013. március 19-én
közmeghallgatást tartott a Napsugár Óvodában, melynek keretében a jelenlévők tájékoztatást kaptak az ivóvízminőség-javító
beruházásról, a Képviselő-testület gazdasági programjának megvalósításáról és az
annak érdekében elvégzett fejlesztésekről.
Hancsics György Úr a Délegyháza Faluszépítő Egyesület képviseletében ismertette a „Tanösvény szárazon és vízen” pályázathoz kapcsolódó munkálatokat, majd pedig a Play Live Alapítvány képviselői
nyújtottak betekintést az általuk Délegyházára tervezett Dobfesztiválba. Tárgyalta
a Képviselő-testület a DTV Zrt. Dunavarsányi Szennyvíztelepe technológiájának
korszerűsítésére benyújtandó pályázat
ügyét, majd ezt követően a római kori kő
nemes másolata helyének kijelöléséről, és
a temető bővítéséről esett szó.
Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2013. március 28-i
rendkívüli ülését a Polgármesteri Hivatal
Tanácstermében tartotta.
Első napirendi pontként egy közvilágítási lámpa kihelyezése iránti kérelmet tárgyalt a Képviselő-testület, majd pedig
Tóth Bernadett helyiségbérleti kérelmének adott helyt, aki az Ifjúsági és Civilek
Házában tart kettlebell edzéseket. Ezt követően kettő ingatlan-vásárlási ajánlat elfogadásáról született döntés, melyet a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása követett
(5/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (II.
16.) önkormányzati rendelet módosításáról). A módosítás rögzíti, hogy a nyilvános ülésen a jelenlévők – az ülés rendjének zavarása és a jelenlévők személyiségi jogainak sérelme nélkül – készíthetnek hang-, kép-, illetőleg videofelvételt.
A módosítás értelmében: „A Képviselőtestület lehetőséget biztosít a nyilvános
ülés rádióban vagy televízióban élő,
egyenes adásban történő közvetítésére. A
sajtó és a média munkatársai a sajtónak
kijelölt helyen foglalhatnak helyet, e minőségük igazolása mellett. A sajtó és a
média munkatársának regisztrációjára
irányuló kérelmet az ülés előtt legalább
15 perccel írásban vagy e-mail útján kell
benyújtani, melyben hitelt érdemlően

igazolni kell ebbéli minőségét. Késedelmesen előterjesztett kérelem indokolás
nélkül elutasítható.”

Tárgyalta a Képviselő-testület az üdülőterületi hulladékszállítás ügyét, melynek
keretében tájékoztatást kaptak a jelenlévők
arról, hogy a Képviselő-testület már 2013.
év folyamán szeretné bevezetni az Üdülőterületen a vasárnapi hulladékszállítást.
Törvényi kötelezettségének eleget téve elfogadta a Képviselő-testület az Önkormányzat Közép- és Hosszú Távú Vagyongazdálkodási Tervét, majd pedig módosította a személyes gondoskodás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló rendeletét (6/2013. (III. 29.) önkormányzati
rendelet a személyes gondoskodás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló
22/2009. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról). Ezt követően támogatási kérelmek tárgyalására került sor (Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Csokréta Asszonyklub), végezetül pedig a
Sörkuckó Söröző jövőbeni hasznosítása
keretében úgy határozott a Képviselő-testület, hogy pályázatot ír ki a helyiség bérbeadására.
Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2013. április 11-i
rendkívüli ülésén az ivóvízminőség-javító
beruházás ügyét és egy ingatlanügyet tárgyalt.
Az ülések jegyzőkönyvei és az ülésen alkotott rendeletek a község honlapján
(www.delegyhaza.hu), valamint a Könyvtárban olvashatók.
dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak,
akik Édesanyám,
özv. KNAPP LŐRINCNÉ

hamvasztás utáni búcsúztatóján részt vettek, és utolsó útjára elkísérték.

lánya: Tárnoki Györgyné
Móra F. u. 13.



Anyakönyvi napló
Újszülöttek:

Kemencei Dávid
Hegedűs Jázmin Lilla
Márkus Zente

2013. 03. 26.
2013. 04. 10.
2013. 04. 26.

„Tanítsd meg a gyerekeket!
Lépni tanítsd lépteddel,
nézni tanítsd szemeddel,
ezer percben ezerszer.
Látni tanítsd sötétben,
járni tanítsd, ne féljen.
Kérni tanítsd szavakkal,
élni tanítsd magaddal.”
/ Adamis Anna /

Házasságkötés nem volt.
Elhunytak:

Lorencz Józsefné
Knapp Lőrincné
Gál Katalin
Vitéz József
Soós Györgyné
Klinka László Béla
Náhlik Tibor

1919. 10. 05.
1912. 11. 17.
1964. 01. 01.
1926. 05. 10.
1943. 01. 01.
1932. 11. 29.
1964. 05. 14.

„A virág elhervad rövid pár nap alatt,
De emléked szívünkben örökre megmarad.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

/ Ismeretlen /

Lakóhelyet létesített:
29 fő
Tartózkodási helyet létesített: 11 fő
Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak,
akik férjem,
VITÉZ JÓZSEF

temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, s gyászomban osztoztak.
Vitéz Józsefné

2013. április-május

Visszaemlékezés I, II.

(Részlet Hirják István önéletrajzából)

1917. április 24-én születtem, Szent György
napján, IV. Károly uralkodása alatt a tiszántúli
Csanád megyében, Csanádapáca községben. A
Tanácsköztársaságra nem emlékszem, a románok
bevonulására sem, de a Horthy-korszak alatt jártam az elemi iskolába a szülőfalumban, gimnáziumba pedig Békéscsabán. A gyermekkoromat
egy igazi paraszti gazdaságban, természetes körülmények között éltem le. A tanyát kiváló fekete
föld vette körül, ahol mezőgazdasági termelést és
állattartást végeztünk. Itt a családunk boldogan és
megelégedetten élt. Heten voltunk testvérek. Vidáman, dolgosan és biztonságban teltek napjaink.
A nyári vakációt mindig együtt töltöttük.
A Horthy-korszak alatt jártam egyetemre. A
Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Állatorvosi és Mezőgazdasági Kar Mezőgazdasági Osztályán diplomáztam 1941-ben, mint okleveles mezőgazdász.
Másodéves egyetemista voltam, amikor először táncoltattam egy bálon a leendő feleségem,
Urbán Klárát. A sok tánc és beszélgetés után komolyan beleszerettem, de még két évem volt hátra az egyetemből. Bevallottam neki, hogy komolyak a szándékaim a jövőt tekintve, ha hajlandó
várni rám. Megvárt! 1941. december 28-án tartottuk a lakodalmunkat a szülőfalunkban. Családunk
ekkor volt utoljára együtt. Ebben az évben gr.
Wimpfem György birtokán, Hernádnémeti
Ósicskapusztán uradalmi intézőként dolgoztam.
Sajnos beékelődött a boldogságunkba a két és fél
éves katonaság és a két és fél éves hadifogság. Ez
a korszak valóban napfényes éveket hozott, kivéve a háborút.
1942-ben vonultam be katonának, a családban
negyedikként. A kormányzónak tettem le a katonai eskümet. A Horthy-korszak után, de már
Szálasi uralma alatt estem fogságba, bár soha nem
tettem le a katonaesküt Szálasinak. A Szovjetunióban megismertem az oroszok szabad életét. Dolgoztunk és reménykedtünk a hazajövetelben, ami
1947. július 28-án, kedden, Szent Antal napján
meg is történt. Feleségem és két gyermekem várt.
A hadifogság után, 1947-ben Gyulára kerültem
a Gazdaképző Iskolába gazdasági tanárnak. Szerettem Gyulán élni, itt született harmadik gyermekünk.
1950-ben áthelyeztek Debrecenbe, ahol a Mezőgazdasági Technikum és Tsz képző gazdasági
tanára lettem. Megszületett negyedik gyermekünk. Közben Kedvesanyámat és két bátyámat
Hortobágyra internálták, pap bátyámat pedig
Kistarcsára, tanyánkat elvették.
1953-ban Hajdúdorogra kerültünk. A Mezőgazdasági Technikum gazdasági tanára és a Tangazdaság irányítója lettem. Itt éltük meg az ’56-os
forradalmat, melynek leverése után felmondtak a
tanári állásomból, és a gazdaság vezető pozíciójától is megfosztottak. Ekkor tudtam meg, hogy
Taksonyban szabad az egyik üzemegység vezető

Délegyházi Hírek



Búcsú

3



állása, melyet megpályáztam. Így 1957-től az
erőspusztai üzemegység vezetője lettem.
1959-ben átszervezték a gazdaságot, ezért felmondtam, és Dunavarsányban az általános iskola
vett fel tanárnak. Magyart, történelmet, gyakorlatot, sőt fizikát is tanítottam, de később csak a biológia, kémia, földrajz oktatásával foglalkoztam.
Az iskola mellett bemutató kertet alakítottak ki,
melyet a diákokkal teljesen rendbe hoztunk. Fákat ültettünk, akváriumokat helyeztünk el az iskolában. Több vízitúrán is részt vettem a fiaimmal
és a tanulókkal.
1968-ban áthelyeztek Délegyházára, ahol szintén foglalkoztam bemutató kerttel, sőt az úttörővezetést is rám bízták. Dunavarsányban építkeztünk, így kerékpárral jártam át Délegyházára.
1977-ben nyugdíjba vonultam, de a tanítást folytattam tovább 1989-ig.
Elmondhatom, hogy a Rákosi- és a Kádár-korszakot végigdolgoztam, mint gazdaságvezető és
pedagógus. Szigorúan szakmai vonalon érvényesültem, a hitemet mindig megtartottam.
Aktívan részt vettem a Katolikus Egyház életében. Egyháztanácstag voltam, a Kereszténydemokrata Néppártot vezettem, az 1990-es években
hittant tanítottam, valamint irodai feladatkört is
elláttam a plébánián.
Időközben több jubileumot is ünnepelhettünk.
1991-ben aranymenyegzőt, 2001-ben gyémántmenyegzőt, 2006-ban vasmenyegzőt, 2011-ben
rubinmenyegzőt ültünk. 1991-ben aranydiplomát, 2011-ben rubindiplomát kaptam.
2012. április 24-én 95 éves lettem, december
28-án ünnepeltük 71. házassági évfordulónkat.
A hosszú évek alatt nagycsaláddá nőttünk.
4 gyermekünk, 9 unokánk, 14 dédunokánk
született.
Hálásan köszönöm feleségemnek, hogy több
mint 70 éven keresztül mellettem volt. Isten áldjon mindannyiunkat!
Testvéreinkért, gyermekeinkért, unokáinkért és
dédunokáinkért könyörgünk hozzád Istenünk.
Azokért, akik már találkoztak Veled, de az élet zajos forgatagában elveszítettek. Azokért, akik valamilyen oknál fogva meg sem ismerhettek. Hallgasd meg Uram közös imáinkat! Add, hogy a betlehemi csillag fénye megmutassa előttünk az utat,
hogy mindannyian megtaláljunk és kövessünk Téged mindhalálig! Amen.
(Hirják István és felesége imádsága)
Hirják Tibor

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal tudatjuk azokkal, akik ismerték és szerették, hogy
HIRJÁK ISTVÁN LÁSZLÓ
2013. április 10-én, 95 éves korában elhunyt. Köszönjük mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára.
Gyászoló család

Öröm, hogy ilyen
sokáig köztünk volt…
szomorú, hogy eltávozott
közülünk…
Hirják István halálhírére

Pénteken jött a szomorú hír: meghalt
Hirják Pista bácsi! Bár sok kolléga csak a
tablóról ismerhette, többen vagyunk a tantestületben olyanok, akik együtt dolgoztunk vele az alatt a 20-21 év alatt, melyet a délegyházi iskolában töltött 1968-tól.
Bármilyen volt az időjárás, ő minden nap
rendületlenül kerékpáron járt át Dunavarsányról ide tanítani. Csendes derűje, okos,
érett, segítőkész szavai mindig átsegítettek
minket a problémás eseteken. Természettudományos tantárgyait alapos hozzáértéssel,
szemléletesen oktatta, szép iskolakertet gondoztak a gyerekekkel, és saját személyes élményein keresztül bevezetett minket a közelmúlt történelmébe is. Emlékszem: kezdő pedagógusként annyira tiszteltem, hogy nagyon
nehéz volt a részéről felajánlott tegeződést a
gyakorlatban megvalósítanom…
Még a tantestületben vele együtt dolgozó
menye részéről is mindenki tapasztalhatta,
mennyire szeretik és tisztelik őt családja körében is.
2011-ben Délegyháza Önkormányzata a
XIX. Délegyházi Napok keretében átadta neki a „Délegyháza Tiszteletbeli Polgára”
kitüntető címet. Mellékelt fotónkon ez a pillanat látható, amikor dr. Riebl Antal polgármester úr lejött a színpadról, hogy személyesen átadja neki a kitüntetést.

„Sokat vitatkoznak a néptanítók sorsán,
kötelességein. Én egy, csak egyetlen föladatot ismerek, amit teljesítenie kell, egy kelléket,
aminek meg kell lenni benne, s egy bűvös
igét, ami mindent megnyit előtte: szeretni,
szeretni, szeretni. Aki nincs eltelve nagy, odaadó szeretettel, menjen kereskedőnek, tudósnak vagy katonának, de tanító ne legyen.”
/ Móricz Zsigmond /
Bulyákiné Éberth Anna
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Árokásás mindannyiunk
érdekében

Az elhúzódó tél és a csapadékos időjárás súlyos károkat okozott
útjainkban. A problémát jelentősen fokozta a Rákóczi utcában és
környékén, valamint a Jókai utcában az ivóvízminőség-javítás pályázati beruházáshoz kapcsolódó földmunka.

Önkormányzatunk tapasztalta és a lakosok is számtalanszor jelezték, hogy volt olyan időszak, amikor a tócsák miatt szinte lehetetlen volt közlekedni bizonyos útszakaszokon.

Ezen előzmények megerősítették önkormányzatunkat abban,
hogy sürgősen meg kell oldanunk a víz elvezetését, amely természetesen az árkok kitisztítását, illetve új árkok kialakítását is megköveteli.

E cél megvalósítása érdekében vásároltunk többmillió forintért
eszközöket, hogy mindezen feladatokat saját erőből oldjuk meg.

Megköszönjük lakosaink eddigi türelmét, és ismét az Önök megértésére számítunk, mert a jelzett munkák egy-két esetben bizonyára kellemetlenséggel fognak járni mindannyiunk számára.

Ígérhetjük, hogy munkatársaink igyekezni fognak úgy dolgozni,
hogy a lehető legkisebb bosszúságot okozzák.

Reméljük, hogy az áldatlan állapotokat sikerül felszámolnunk, s
hasonló problémákkal már nem találkozunk jövőre.
Dr. Riebl Antal polgármester

2013. április-május

Tájékoztató
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Értesítés a kötelező kéményseprőipari feladatok ellátásának
időpontjáról

A 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet 3-4. §-a értelmében
előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe
tartozó feladatokat – a települési Önkormányzat közigazgatási határain belül – 2013. május 2-től június 29-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

Délegyháza Község
Önkormányzata köszönetét fejezi ki
valamennyi gyermeknek és
felnőttnek, intézményi dolgozónak,
civil szervezetek tagjainak, akik a
2013. április 27-én rendezett
falutakarításban részt vettek.

NYARALÓ DÉLEGYHÁZAKERTVÁROSBAN

Gondozott, télen is lakható 72 nm tégla ház, 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

2013. április-május
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Orvosi szemmel – ARZÉN és IVÓVÍZ
Dr. Ladányi Györgyi és Dr. Kováts Lajos írása

Az arzén a földkéregben gyakran megtalálható elem, talán az egyetlen olyan ivóvízben
világszerte széles körben előforduló természetes
eredetű anyag, amelynek mérgező hatása évezredek óta ismert. Gyakran úgy nevesítik, mint „a
mérgek királya, a királyok mérge”.
A WHO Nemzetközi Ivóvíz Szabványa
1958-ban az arzén legnagyobb megengedhető
koncentrációját 0,2 mg/literben (200 mg/liter) jelölte meg, majd 1963-ban ezt 50 mg/literre csökkentette, amelyet átmeneti felső határértékként
az 1971. évi „Szabványban” is fenntartottak.
Ugyanez az 50 mg/liter határérték jelent meg a
WHO Ivóvízminőségi Irányelv 1984-ben kiadott 1. kötetében is. Az Irányelv 1993. évi 2. kiadása jelölte meg először a humán rákkeltésre
vonatkozó aggályok alapján ideiglenes határértékként a 10 mg/litert. Ezt a határértéket a
2003. évi 3. és a 2011. évi 4. kiadás is fenntartja,
azonban továbbra is ideiglenes határértékként.
A határérték ideiglenes jellegét részben a kis
koncentrációk tényleges kockázatával kapcsolatos jelentős bizonytalanság indokolja, másrészt
viszont az ennél kisebb arzénkoncentrációk biztosításához szükséges vízkezelés gyakorlati nehézségei sem teszik egyelőre lehetővé ennél szigorúbb határérték ajánlását. Az Európai Unió az
1998-ban elfogadott 98/83/EK Irányelvben (az
emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről) átvette a WHO ajánlását, így az arzén 10
mg/literes határértéke 2012. december 25-ei hatállyal minden tagállamra kötelező.

Magyarországon az arzén jelenlétéről ivóvizeinkben sokáig alig rendelkeztünk ismeretekkel, és az arzén nem is szerepelt az akkori ivóvíz-minőségi szabványban. A Duna-Tisza közén azonban előfordultak ivóvíz eredetű arzénnek tulajdonított bőrbetegségek, sőt halálos arzénmérgezések is, amiket elásott arzéntartalmú
permetszereknek tulajdonítottak. A szennyezés forrásának keresésére végzett kutatások
meglepő eredményei alapján 1981-ben a közüzemi vízművek körében országos felmérés
kezdődött.
1981-ig Magyarországon nem vizsgálták az
ivóvíz arzéntartalmát!
1983-ban kezdődött meg az első arzén-mentesítési program, amelynek eredményeképpen
1998-ra elérték, hogy a közüzemi vízellátásban
részesülők szinte teljes mértékben az akkor hatályos 50 mg/literes határértéknek megfelelő arzéntartalmú ivóvizet kapjanak. Ugyanebben az
évben jelent meg a fentebb említett Európai
Irányelv, ami előrevetítette a további beavatkozások szükségességét. A határérték ötödére
csökkenése az óriási erőfeszítések árán elért
eredmények ellenére is a határérték feletti arzéntartalmú ivóvizet fogyasztó népesség jelentős

növekedését eredményezte. Az Ivóvízminőségjavító Program előrehaladásának köszönhetően
10 mg/liter feletti arzén koncentrációjú ivóvízzel
ellátott települések száma 490-ről 343-ra, az
érintett lakosok száma 1.680 ezerről 840 ezerre
csökkent.

Az arzén bejutása
Az arzén környezetben való általános elterjedtsége miatt igen kis mennyiségben mindenkinek a szervezetébe bekerül.
Az élelmiszerekkel és vízzel együttesen bejutó arzént az általános népességben a WHO
20-300 mikrogramm/nap közé teszi. Ez a nagy
ingadozás a táplálkozás változatosságának tudható be.
Az EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság) 19 európai országra kiterjedő felmérése
szerint egy átlagos fogyasztó élelmiszer és víz
eredetű szervetlen arzén terhelésén belüli 2-3szoros eltérések inkább a táplálkozási szokásokkal, mint az eltérő arzén-előfordulásokkal látszottak összefüggeni. Az EFSA adatbázisa szerint a gabonatermékek, a kávé és a sör, a rizs és
rizs-alapú termékek, valamint a halak és zöldségek teszik ki az európai fogyasztó szervetlen arzénbevitelének nagy részét. A (korábban nálunk
is) sokszor hivatkozott tengeri hal és egyéb tengeri eredetű táplálék fogyasztása nagymértékben növeli az összes arzénbevitelt, de a szervetlen arzénét szinte alig. A szervetlen arzén részaránya (de nem a mennyisége) nagy elsősorban
a húsokban és a tejtermékekben (75%), valamint a gabonaféleségekben és a baromfihúsban
(65%), kicsi a zöldség- és gyümölcsfélékben, és
alig mutatható ki a tengeri eredetű élelmiszerekben. Újabb adatok arra utalnak, hogy egyes tápszerek nagyobb arzéntartalma miatt a táplálékkal történő arzénbevitel potenciális veszélyforrás a csecsemőkorban.
Az arzén egészségkárosító hatásai
Az ismert mérgező anyagok között talán az
arzénnel kapcsolatban rendelkezünk a legtöbb
ismerettel a különböző úton, dózisban és tartóssággal történt expozíció és annak káros hatásai
tekintetében, mind embereken történt megfigyelések, mind állatkísérletek alapján.
A szervetlen arzén bizonyítottan bőr-, hólyag-, vese- és tüdődaganatot idéz elő. Kis
koncentrációban történő tartós bevitel esetén
ezenkívül többféle krónikus, nem-daganatos
betegség előidézésében is szerepet játszik.
Ilyenek pl. a bőr elszarusodásával és pigmentáltságának megváltozásával járó elváltozások, szív- és keringési megbetegedések, a
perifériás és a központi idegrendszer rendellenességei, máj- és vesebetegségek és a cukorbetegség.

Ezen rákkeltő hatást 2 mikrogramm/testsúlykilogramm/nap bevitel felett állapították
meg.
Példa: a korábbi 50 mikrogramm/literes arzénes vízből egy 50 kg-os ember 2 litert „ihat”
naponta, de egy 10 kg-os gyermek csak 4 dl-t !!!
Összehasonlításképpen ugyanilyen mértékű
rákkeltő hatásúnak állapították meg a nagyvárosi légszennyezettséget is!
Különös figyelmet érdemel az élet korai szakaszaiban (a magzati életben és gyermekkorban) elszenvedett arzénbevitel, mivel újabb adatok arra utalnak, hogy ezekben az időszakokban
az arzén hatásaira nagyobb érzékenység áll
fenn. Az arzén akadály nélkül átjut a méhlepényen és kedvezőtlen terhességi kimeneteleket
idéz elő (abortusz, halvaszülés, koraszülés). Bár
az anyatejjel táplált csecsemő védett az arzénbeviteltől, mivel az nem jut át az anyatejjel, az újszülött halálozás a terhesség alatti, ill. az anyatejes táplálást követő időszakban bevitt arzénnel
bizonyítottan összefügg, sőt a legújabb adatok
szerint éppen az elválasztott kisgyermekek részére forgalmazott tápszerek – különösen a rizsalapúak – jelentik az arzénbevitel egyik lehetséges veszélyforrását. Gyermekkorban a testtömeghez viszonyított táplálék- és vízfelvétel is
nagyobb, mint felnőttkorban, ami az arzénbevitel kockázatát is növeli.
A fejlődő szervezetben főleg az agy és az
idegrendszer érzékeny az arzénre, bár ezzel kapcsolatban elsősorban állatkísérletes adatokkal,
viszont kevés értékelhető epidemiológiai vizsgálati eredménnyel rendelkezünk. A korai gyermekkorban elszenvedett tartós arzénbevitel negatív hatással lehet az idegrendszeri, intelligencia- és magatartásbeli fejlődésre. Az arzéntartalmú ivóvíz azért is kiemelten veszélyeztetheti a
gyermekek egészségét, mert testsúlyukhoz képest ismerten több vizet isznak. A magzati élet
során vagy a korai gyermekkorban elszenvedett
arzén expozíció nagymértékben növelheti a serdülő- és fiatal felnőttkorban előforduló daganatos és nem daganatos tüdőbetegségek kockázatát. Az arzén már kis koncentrációban befolyásolhatja a szervezet számos enzimrendszerét.
Az bizonyított, hogy ezeket a hatásokat a rossz
tápláltsági állapot tovább súlyosbítja, ezért az
arzén ivóvízzel történő expozíció különösen veszélyes lehet a rossz szociális állapotban levő
családok gyermekeire nézve.
Arzén mint gyógyszer
Gyógyító hatásai miatt az arzént évszázadok
óta az orvostudományban is alkalmazzák. Napjaink követelménye az úgynevezett bizonyítékokon alapuló orvoslás. Az arzén nehezen bizonyítható akár negatív, akár pozitív hatásai miatt
a WHO csak néhány arzéntartalmú gyógyszer
alkalmazását engedélyezi napjainkban, melyek
között fertőző betegség elleni szer is van.
Reméljük, tájékoztatásunkkal hozzájárulhattunk egészsége megőrzéséhez!
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Szakor vosi rendelőintézet tájékoztatója



Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós
ELŐJEGYZÉSI IDŐPONTOK KIADÁSA

Előjegyzés kérhető:
• személyesen
• telefonon
• e-mail-ben: Időpontkérés esetén kérjük minden esetben feltüntetni a panaszt, ami miatt az előjegyzést kéri. Beutaló köteles szakrendelések esetében időpontot csak akkor áll módunkban adni, amennyiben a kérelmező feltünteti a személyi adatait (név, születési dátum, TAJ-szám), a beutalón
lévő naplószámot, a beutaló orvos nevét és pecsétszámát.
Szakrendelés
Belgyógyászat–Diabetológia
Bőr- és nemibeteggondozó
Családvédelmi szolgálat
Csontritkulás (ODM)
Fogászat
Foglalkozás egészségügy
Fül-orr-gégészet
Gasztroenterológia
Gyermek pulmonológia
Gyógytorna
Gyógymasszázs
Fizikoterápia
Ideggondozó
Ideggyógyászat
Kardiológia
Laboratórium
Mammográfia
Mágnes- és lézerterápia
Nőgyógyászat
Ortopédia
Reumatológia
Röntgen
Sebészet
Sportorvos
Szemészet
Tüdőgondozó – Pulmonológia
Ultrahang
Urológia

Telefon
06-24-524-170
06-24-524-121
06-30-463-3516
06-24-524-123
06-24-524-186, 06-24-524-156
06-24-524-146
06-24-524-147
06-24-524-143
06-24-524-157
06-24-524-185
06-24-524-189
06-24-524-124
06-24-406-498
06-24-524-188
06-24-524-170
06-24-524-152
06-24-524-140
06-24-524-144
06-24-524-128, 06-24-524-187
06-24-524-120
06-24-524-125
06-24-524-140
06-24-524-141, 06-24-524-142
06-24-524-144
06-24-524-181
06-24-524-162
06-24-524-140
06-24-524-145

Szakrendelések e-mail címei

Szakrendelés
Belgyógyászat (Diabetológia)
Belgyógyászat (EKG)
Bőrgyógyászat
Fizikoterápia
Fogászat I.
Fogászat II.
Foglalkozás egészségügy
Fül-orr-gégészet, audiológia
Gasztroenterológia
Gyógymasszázs
Gyógytorna
Ideggyógyászat
Ideggondozó
Kardiológia (Dr. Ágics)
Kardiológia (Dr. Bánhidi)
Kardiológia (előjegyzés)
Laboratórium (ablak, előjegyzés)
Laboratórium (belső)

E-mail cím
belgyogyaszat@szszri.hu
ekg@szszri.hu
borgyogyaszat@szszri.hu
fizikoterapia@szszri.hu
fogaszat@szszri.hu
fogaszat@szszri.hu
foglalkozasegeszsegugy@szszri.hu
fulorrgege@szszri.hu
gasztroenterologia@szszri.hu
gyogymasszazs@szszri.hu
gyogytorna@szszri.hu
ideggyogyaszat@szszri.hu
ideggondozo@szszri.hu
kardiologia@szszri.hu
kardiologia@szszri.hu
kardiologia@szszri.hu
laboratorium@szszri.hu
laboratorium@szszri.hu

Időpont adás
Hétfő–péntek: 7.00–8.00
Hétfő–csütörtök: 7.00–8.00
9.30–10.00 között
Rendelési idő alatt
Rendelési idő alatt
Rendelési idő alatt
Rendelési idő alatt
Hétfő, péntek: 8.00–12.00
Hétfő: 8.00–12.00
Rendelési idő alatt
Rendelési idő alatt
Rendelési idő alatt
Hétfő–péntek: 7.00–8.00
Hétfő, szerda, péntek: 7.00–9.00, kedd: 9.30–11.30, csütörtök: 13.30–14.30
Rendelési idő alatt
Hétfő–péntek: 10.00–13.00
Hétfő–péntek: 11.00–13.00
Rendelési idő alatt
Hétfő–péntek: 7.00–8.00
Hétfő–péntek: 12.00–14.00
Rendelési idő alatt
Hétfő–péntek: 11.00–13.00
Hétfő–péntek: 7.00–8.00
Kedd: 12.00–14.00
Hétfő–péntek: 10.00–12.00
Hétfő–péntek: 7.00–8.00, 16.00–18.00
Hétfő–péntek: 11.00–13.00
Hétfő–szerda: 8.00–9.00, csütörtök: 15.00–16.00, péntek: 8.00–9.00
Mammográfia
Mágnes- és lézerterápia
Nőgyógyászat I.
Nőgyógyászat II.
ODM csontritkulás
Ortopédia
Porta
Pulmonológia
Reumatológia
Röntgen
Sebészet I.
Sebészet II.
Sportorvosi rendelés
Szemészet
Tüdőgondozó asszisztens
Tüdőgondozó (légzésfunkció)
Ultrahang
Urológia
Egynapos sebészet
Aneszteziológia
Nappali ellátás

mammografia@szszri.hu
magnesterapia@szszri.hu
nogyogyaszat@szszri.hu
nogyogyaszat@szszri.hu
odm@szszri.hu
ortopedia@szszri.hu
betegiranyitas@szszri.hu
pulmonologia@szszri.hu
reumatologia@szszri.hu
rontgen@szszri.hu
sebeszet@szszri.hu
sebeszet@szszri.hu
sportorvos@szszri.hu
szemeszet@szszri.hu
tudogondozo@szszri.hu
tudogondozo@szszri.hu
ultrahang@szszri.hu
urologia@szszri.hu
fekvo@szszri.hu
egynapos@szszri.hu
nappali@szszri.hu
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A magas vérnyomás, avagy a „csendes gyilkos”

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1948. április 7-én alakult meg,
ennek apropójából világszerte megünneplik az Egészség Világnapját egy
adott népegészségügyi jelentőségű témára koncentrálva.
2013-ban a WHO egy globális méretű problémára, a magas vérnyomásra
(hypertónia) hívja fel a figyelmet. E betegség talaján kialakulhat szívinfarktus, stroke (szélütés) vagy krónikus szívbetegség, melyek a leggyakoribb halálokok között szerepelnek. A kezeletlen hipertónia károsíthatja az artériákat,
vesebetegség és súlyos látászavarok alakulhatnak ki.
A magas vérnyomás okai sokszor ismeretlenek, ugyanakkor vannak olyan
tényezők is, melyek nagyban hozzájárulnak a magas értékek tartós fennállásához. A WHO felhívása szerint a magas vérnyomás kialakulásának kockázatait az alábbi tényezők által lehet csökkenteni:
– sóbevitel csökkentése,
– kiegyensúlyozott táplálkozás,
– az alkoholfogyasztás mérséklése,
– rendszeres fizikai aktivitás,

– az egészséges testsúly fenntartása,
– dohányzás mellőzése.
Miután az esetek nagy részében a magas vérnyomás tünetmentes marad,
fontos a korai felismerés. Még tünetmentesen keresse fel háziorvosát egy
vérnyomásmérésre, hogy ne a már kialakult szervi károsodások hívják fel a
figyelmét a betegségre!
A világnap fontos célja annak tudatosítása, hogy egészségéért mintegy felerészben mindenki saját maga felelős. A mindennapos tudatos döntések és
cselekvések eredményeként az egészséges életmód sikerélményt és önbizalmat ad, valamint csökkenti a betegségek kialakulásának kockázatát. Mindig
több apró lépésben történjen a változtatás (pl. sófogyasztás mérséklése, lift
helyett lépcsőzés stb.), majd ezek fokozatosan szokássá formálódnak.
A kockázati tényezők kiküszöbölésével csökkenthető a magas vérnyomás
kialakulásának esélye, odafigyeléssel illetve rendszeres egészségügyi
ellenőrzéssel sokat tehetünk egészségünk megőrzése érdekében!
PMKH Ráckevei Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete

A SZENIOR ÁLLÁSKERESŐ KLUB HÍREI

A foglalkozás második részében a munkanélküliek a klubvezető, valamint a Radul Zoltán révén érkezett álláslistákból válogattak. Megbeszélték, hogy a következő összejövetel május utolsó keddjén, azaz 28-án 14
órától lesz a szokott helyen.
Az ingyenes angoloktatás még május hónapban folyik, jelenleg
Majosházán. Tervezzük a folytatást, majd a nyári szünet után szeptembertől. A helyszín később kerül eldöntésre. A művelődési ház technikusa továbbra is segíti azokat az álláskeresőket, akiknek számítógép-nehézségeik vannak. Minden érdeklődőt szeretettel vár a klubvezetőség nevében:
Dr. Gligor János
Kérjük, ha teheti, adója 1%-ával támogassa a „MISA” Alapítványt.
Adószámunk: 18721787-1-13. Köszönjük!

Április 30-án, a szokott időben tartotta a soron következő összejövetelét a „MISA” Alapítvány által működtetett Szenior Álláskereső Klub
Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Házban.
Megint nagyon sokan jöttek a környékbeli településekről, és új álláskeresők is érkeztek, ezért a bevezető részben az önéletrajzok és az álláskeresési technikák fontosabb tudnivalói kerültek szóba. Mindezt röviden, mivel három új álláslistát tudtunk biztosítani.
Nagy örömünkre állásajánlattal érkezett egy Délegyháza melletti
üzem vezetője, és egy munkanélkülivel rögtön a foglalkozást követően
megbeszélték a felvételét.

Költözünk!
Nyitás 2013. június 1.!
Felhívjuk kedves meglévő és új vásárlóink
figyelmét, hogy a délegyházi papír-, író-,
irodaszer, számítástechnikai boltunkat és
szervizünket a Rákóczi utca 9/3-ból
átköltöztetjük a Rákóczi utca 7. szám alá
(a volt „Tükrös” helyére).
Kulturáltabb, szebb, megújult külsővel és
belsővel, kibővült, minőségi árukészlettel
várjuk továbbra is vásárlóinkat!
Nyitás alkalmával mindenkit szeretettel vár a
Chicken Power Kft. csapata egy kis
szendviccsel, üdítővel, süteménnyel!
További információ a 06-30-377-3798-as
telefonszámon kapható,
Kocsis Tamás ügyvezetőtől.

DÉLEGYHÁZI HÍREK
hirdetési díjai
Egész oldalas fekete
Fél oldalas fekete
Negyed oldalas fekete
Apróhirdetések

10.000.5.000.2.500.500.-

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.
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Szépül a Kölcsey Művelődési
Központ udvara

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Csokréta Asszonyklub tagjainak, hogy a művelődési ház hátsó udvarát kis fácskákkal ültette tele, továbbá Varga Gyuláné Potyi néni finom fánkjáért is hálásak vagyunk, ami
igen jólesett a nagy munka után. Köszönet a Délegyháza Faluszépítő
Egyesületnek a fákért és a szép árvácskákért.
Délegyháza Község Önkormányzatának és dolgozóinak pedig az első
udvarra ültetett sövényt köszönhetjük.
Reméljük, hogy jövő tavasszal már gyönyörködhetünk a dolgos kezek
munkájának gyümölcsében!
Derzsi Katalin művelődésszervező

Kedves Délegyháza
Életháza Lakók!
Az áprilisi klubozásunk is nagyszerű hangulatban telt!
Egy különleges könyv írója volt az előadónk, Mátrai Vanda.
Megosztotta velünk életútjának tapasztalásait, élményeit. Kedves,
mindannyiónk szívét és lelkét megérintő közvetlenséggel, őszinteséggel.
A tavaszi-nyári karcsúsodáshoz remek vacsoraötletként ajánljuk az ananászos-citromfüves joghurtot! Leteszteltük: nagggyon
finom!
Szeretnél egy kellemes, kikapcsolódást nyújtó, vidám emberek
társaságában eltöltött hétvégét a Balatonnál? Gyere velünk Almádiba!!
És gyere, légy velünk a következő klubozós estén! Hozd magaddal, akit szeretsz!
Facebookon várjuk a lájkokat: Délegyháza Életháza
Szép tavaszt kívánunk!
Szombati Zsuzsi és Tóth Ilona
Tel.: 06-70-575-9579

Bibliakör indult Délegyházán, ahol a Könyvek könyve szerzője cselekszik és jobbá teszi életedet. Ha tudni akarod, miért nem mennek a
dolgok, gyere el, és az, aki legjobban szeret téged, megmutatja neked a
kiutat, sőt segítséget nyújt neked, és a lehetetlent is lehetségessé teszi
számodra.
Helye: Kölcsey Művelődési Központ
Ideje: minden szerdán 18 és 19 óra között.

Minden résztvevőt szeretettel várunk, nemtől, kortól, felekezeti és
politikai hovatartozástól függetlenül.

Tajtiné Kada Krisztina
lelkészi munkatárs

2013. április-május

Délegyházi Hírek
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Kölcsey Művelődési Központ hírei

Anyák napja a Kölcsey Művelődési
Központban

Az anyák napja világszerte ünnepelt nap, melyen az anyaságot ünnepeljük. Magyarországon
ez a nap május első vasárnapjára esik. Ezen a
napon ünnepeljük és köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat, keresztanyákat.
Minden évben a Kölcsey Művelődési Központban is műsorral készülünk szeretetünk, köszönetünk, hálánk kifejezéseként.
Szereplőink, a Napsugár Óvoda Micimackó
csoportja; a Hunyadi János Általános Iskola alsó
tagozatos tanulói, Cserepes Lászlóné és a Köl-

csey Kórus igyekeztek emlékezetessé tenni ezt a
napot megjelent vendégeink számára. Ezúton
szeretnék köszönetet mondani a szereplőknek
és vezetőiknek, tanítóiknak, név szerint: Tóth
Mihályné, Nagyné Halai Zsuzsanna óvónőknek, Bándli Antalné dajkának, Fülöp Hedvig,
Nyisztorné Zab Borbála, Mártonné Nagy Veronika és Petőné Bartalis Piroska tanítónőknek, illetve Bainé Kiss Hermina kórusvezetőnek,
hogy ilyen megható előadással készültek az ünnepségünkre.
Remélem, örömet tudtunk szerezni
kis műsorunkkal!
Derzsi Katalin
művelődésszervező



Sebők Erika

Anyák napi
köszöntő
Csokorba kötöttem
Tulipánt és nárciszt,
Orgonát is tettem bele,
És egy piros masnit.
Szeretettel köszöntelek,
Kicsi szívemmel ölellek,
Kicsi számmal elszavalom,
Anyák napi kicsi dalom!
Köszönöm, hogy felneveltél,
Értem mindent félretettél!
Puha karod ringatott,
Ajkad álomba dalolt.
Sokszor, mikor beteg voltam,
Hogy csillapítsd a lázam,
Ágyam mellett virrasztottál,
Mert ez volt a vágyam.
Most is mindig én vagyok
Számodra az első,
Elűzöd a bánatomat,
Mint napsugár a felhőt.
Gondomat te viseled,
Tiszták a ruháim,
Ellenőrzöd minden este,
Jók-e ceruzáim.
Aprólékos figyelemmel
Kíséred az életem,
Amíg élek, ezt én neked
Soha el nem feledem.
Ha majd egyszer megöregszel,
Óvlak, vigyázok terád,
Visszaadok minden szépet,
Drága jó édesanyám!

Délegyházi Hírek
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Óvodánk, iskolánk életéből

K ös z ö n et
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Ezernyolcszáznegyvennyolc

A Délegyházi Napsugár Óvoda ezúton mond köszönetet a Délegyházi Üdülőterületi Civil Egyesületnek, hogy ajándékkal kedveskedtek
gyermekeinknek!
Köszönettel:

Czanik Lászlóné
óvodavezető

Anne Frank
emlékkiállítás

Anne Frank velünk egyidős kislány volt, mint a holokauszt
egyik áldozata ismerjük.
A tizenharmadik születésnapjára naplót kapott. Történetét a
saját leírása alapján ismerte meg a világ, és a történelem- és etikaórákon mi is.
Az ELTE Apáczai Csere János Gimnáziumában volt egy hónapig megtekinthető a Hollandiából érkező, Anne Frank életét
és korát bemutató kiállítás, melyet iskolánk 7. és 8. osztályos tanulói meglátogattak március 25-én.
A tárlat mély benyomást tett mindnyájunkra. Különösen élvezetes volt, hogy az iskola diákjai vezettek minket körbe.

A képek és a hozzájuk tartozó rövid fülszövegek visszarepítettek minket a 20. századi Amszterdamba, ahol Anne a náci
megszállást követően egy könyvespolc mögé rejtett titkos lakrészben húzta meg magát családjával és néhány ismerősével.
Láttunk tervrajzot a hátsó traktusról, valamint fényképeket a
Frank családról. A naplórészletek egyre vészesebbek, és végül
bekövetkezett az, amitől mindenki rettegett, a bujdosókat elárulták, Annet először Auschwitzba, majd Bergen-Belsenbe
szállították. Halálának pontos dátuma nem ismert, kutatások
szerint 1945. március közepe felé lehetett.
Anne Frank híres írónő szeretett volna lenni. Naplóját is azért
vezette, hogy későbbi könyvéhez megörökítse az eseményeket.
A napló azonban nem egy későbbi regény alapja lett, hanem a
nácizmus szörnyűségének a mementója.
Kanizsai Fanni, Ágoston Bereniké, Pécskövi Klaudia

„Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,
Te a népek hajnalcsillaga!...
Megvirradt, fölébredett a föld, fut
A hajnaltól a nagy éjszaka.
Piros arccal
Jött e hajnal,
Piros arca vad sugára
Komor fényt vet a világra;
E pirulás: vér, harag és szégyen
A fölébredt nemzetek szemében.”
Akárcsak a márciusi ifjak, mi is a Pilvax kávéháztól indultunk megemlékező körutunkra. Az egyetemi ifjúság itt ismerte meg Jókaitól a 12 pontot. A kávéház ma is áll, funkciója változatlan. A nagy múltra az ablakra
festett rajzok, képek hívják fel a figyelmet.
Az egyetemeknél már tömeggé duzzadt felvonulók Landerer és
Heckenast nyomdájához vonultak, ahol a nyomda tulajdonosát Petőfi költeményének és a 12 pontnak a cenzúra nélküli kinyomtatására szólították
fel. Mi is elsétáltunk az egykori nyomdához, melyre ma egy emléktábla
emlékeztet.
A márciusi ifjak következő állomása a Magyar Nemzeti Múzeum volt,
ahova délután három órára népgyűlést hirdettek. Itt mi is meghallgattuk a
Nemzeti dalt, Komáromi Dániel előadásában.
Az összegyűlt nép elhatározta, hogy a városházára indul, és ott a polgári
kart és városi tanácsot az egyesülésre és kívánalmai aláírására szólítja fel.
A tanácsterem megnyílt, a tanácsnak benyújtották a program pontjait, melyeket a tanácsjegyző tájékoztatása szerint elfogadtak. A pontokat
Szepessy Ferenc polgármester és a tanács tagjai aláírták, és Rottenbiller az
ablakon át felmutatta a népnek. Ezt a jelenetet csak képzeletben tudtuk újrajátszani, de így is felemelő volt, átjárt minket a siker édes érzése.
A forradalom vérontás nélkül ért véget a szakadó esőben, mi diákok pedig újabb élményekkel gazdagodtunk és megúsztuk szárazon.
Tordai Attila, Lakatos Tamás, Gáll József

2013. április-május
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Iskolánk életéből

A „Színes versek” kistérségi
rajzverseny díjnyertes alkotói
1-2. OSZTÁLYOS KATEGÓRIA
1. HELYEZETTEK:
KRISZNAI BÍTIA
VERDES SZABRINA
2. HELYEZETTEK:
ÓNODI VIVIEN
RÉVAI CSENGE

3. HELYEZETTEK:
MÁTRAI FLORENCIA
VERESEGYHÁZI RICHÁRD
KÜLÖNDÍJ:
KATONA ZOLTÁN

1. A
1. B

KISKUNLACHÁZA
KISKUNLACHÁZA

2. A
2. A

DÉLEGYHÁZA
DÉLEGYHÁZA

1. C
2. A

DUNAVARSÁNY
DUNAVARSÁNY

2. o.

DUNAVARSÁNY

3. o.
3. o.

DÉLEGYHÁZA
KISKUNLACHÁZA

3. o.
4. o.

DÉLEGYHÁZA
DÉLEGYHÁZA

3. B
3. A

KISKUNLACHÁZA
DUNAVARSÁNY

3-4. OSZTÁLYOS KATEGÓRIA
1. HELYEZETTEK:
ÓNODI VIRÁG
JÓZSA BALÁZS

2. HELYEZETTEK:
GÁL ANNA
BOSA KRISZTIÁN

3. HELYEZETTEK:
FARKAS ADRIENN
TAMÁS BALÁZS
5-6. OSZTÁLYOS KATEGÓRIA
1. HELYEZETT:
KREISZ DORKA

2. HELYEZETT:
ÖRDÖG ZSÓFIA

3. HELYEZETT:
SZÁNTÓ LÁSZLÓ
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6. C

DUNAHARASZTI

5. o.

DÉLEGYHÁZA

5. o.

DÉLEGYHÁZA



A Hunyadi János Általános
Iskola és a Kölcsey Művelődési
Központ „Színes versek”
szavalóversenyének
eredményhirdetése
1. osztály
1. helyezett:
2. helyezett:
3. helyezett:

2. a osztály
1. helyezett:
2. helyezett:
3. helyezett:
2. b osztály
1. helyezett:
2. helyezett:
3. helyezett.

3. osztály
1. helyezett:
2. helyezett:
3. helyezett:

4. osztály
1. helyezett:
2. helyezett:
3. helyezett:

5. osztály
1. helyezett:
2. helyezett:
3. helyezett:
6. osztály
1. helyezett:
2. helyezett:
3. helyezett:

7-8. osztály
1. helyezett:
2. helyezett:
3. helyezett:

2013. április 11.

Tisza Gréta
Kis Felicián Renátó
Endrei Tamás
Révai Csenge
Tóth Boglárka
Tisza Petra
Molnár Noémi
Orbán Leona
Boltos Csanád
Dávid Gerda
Danis Vivien
Puskás Balázs Péter
Móré Mátyás
Bosa Krisztián
Bíró Boglárka
Kiss Krisztián
Gál Eszter
Togyer Dominik
Nagy Blanka
Pásztor Brigitta
Pfeiffer Fanni
Borbély Viktória
Pallaga Laura
Tordai Attila

A délegyházi Hunyadi János Általános Iskola és a Kölcsey
Művelődési Központ által 2013. április 11-én megrendezett
„Színes világ” kistérségi szavalóverseny eredménye

1-2. osztály:
I.
II.
III.

Tóth Boglárka
Ináncsi Fruzsina
Fülöp Tamás

3-4. osztály:

Délegyháza
Szigetszentmiklós
Kiskunlacháza

Különdíjas: Horváth Nikolett Kiskunlacháza

I.
II.
III.

Dávid Gerda
Móré Mátyás
Markó Rebeka

Délegyháza
Délegyháza
Kiskunlacháza

Különdíjas: Vancza Dávid Szigetszentmiklós

Délegyházi Hírek
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Tájékoztató

A KÖLCSEY FERENC KÖNYVTÁR
A PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
SZOLGÁLTATÓHELYE LETT.
NYITVA TARTÁSA
2013. április 3-tól:
HÉTFŐN
KEDDEN
SZERDÁN
CSÜTÖRTÖKÖN
PÉNTEKEN

15 – 19
15 – 19
15 – 19
15 – 19
14 – 17

ÓRÁIG
ÓRÁIG
ÓRÁIG
ÓRÁIG
ÓRÁIG

Nem diák és nem nyugdíjas olvasóink évi beiratkozási díja 320 Ft.
Ingyenesen tudjuk az Országos Dokumentumellátási
Rendszer keretében az olyan könyveket is beszerezni,
amelyek saját állományunkban nincsenek meg!
Várjuk tehát a felsőoktatásban tanulók számára éppen
szükséges könyveket igénylő olvasóink jelentkezését is.
Szeretném felhívni kedves olvasóink figyelmét, hogy
a kölcsönzési időt telefonon vagy e-mailben is meg lehet
hosszabbítani (delegyhazakonyvtar@gmail.com vagy
+36-30-696-6589).
Kérem, hogy lejárt kölcsönzési határidejű könyveiket
minél előbb hozzák vissza!



2013. április-május

Hirdetés



Büszkék vagyunk Dávid Gerdára

…aki meséjével tovább öregbítette iskolánk hírnevét. A
3. osztályos Gerda a XIX. Országos József Attila Mese-,
Vers- és Novellaíró Pályázatra beküldött „Az öntelt medve”
című meséjével az alsós meseírók kategóriájában 2. helyezést ért el, és a mese bekerült az „Ének a csöndben” című
gyermek és ifjúsági antológiába.
A színvonalas ünnepélyes eredményhirdetésre és könyvbemutatóra meghívták Gerdát, szüleit, igazgatónőjét és tanárait, főként Mártonné Nagy Veronikát, Gerda osztályfőnökét. Mint iskolakönyvtáros, végül én lettem az, aki képviseltem a Hunyadi János Általános Iskola tantestületét a
szombathelyi díjkiosztáson. Mondhatom, dagadó szívvel hallgattam, milyen széles körből érkező, színvonalas, egyedi hangvételű alkotások közül választotta ki a héttagú, országos hírű szakemberekből álló zsűri a mi tanulónk művét a dobogó 2. fokára. Hatalmas
ajándékcsomagot kapott minden díjazott, és egy tiszteletpéldányt is abból az antológiából, amelyet a legjobb pályaművekből válogattak össze. Elhangzott, hogy a jubileumi,
XX. hasonló pályázatot még az idén meghirdetik, hogy a nevezőknek elég idejük legyen
kigondolni a következő szép alkotásaikat a jövő év tavaszáig.
ÉRDEMES LENNE TÖBB TANULÓNAK IS FELFIGYELNIE ERRE A
PÁLYÁZATRA!
Bulyákiné Éberth Anna

Várom Önöket szeretettel a meghosszabbított nyitvatartási időben is!
Bulyákiné Éberth Anna
könyvtáros

ztek.
e
k
r
é
erek ervásár!
z
s
k
Új é ási éksz
ag
Ball

AKCIÓ

Ékszervásár

Arany-, ezüstékszerek 30-70% kedvezménnyel!
Arany beszámítás 10.000 Ft/g
Ezüst beszámítás 400 Ft/g

Arany felvásárlás 6.000 Ft/g
Ezüst felvásárlás

Javítás, készítés

Fektesse pénzét aranyba! Befektetési színarany érmék kaphatók!

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

2013. április-május
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Női önvédelem és ovis karate edzés
Délegyházán
Tisztelt olvasók!

Délegyházán 2 éve ovis karate edzés van az
Általános Iskola Tornacsarnokában péntekenként 18.00–19.00-ig.
Az edzésekre bárki belátogathat, érdemes. A
picik szépen dolgoznak, fegyelmezetten, csendben. Mindenkinek ajánlom az edzéseket, aki
szeretné, hogy ovis korú gyermeke sportoló csapathoz tartozzon, ahol az egészséges életmód, a
fegyelmezett emberekké nevelés a cél. Tordai
Viktor az ovis edzés után női önvédelem edzést
vezet az ellátogatók megelégedettségére. Az
edzéseken gimnasztika, erőnlét, párban végzett
gyakorlatok, játékos küzdelem követik egymást. A hölgyek ügyesen dolgoznak, amit volt
alkalmam megtekinteni. Csak ajánlani tudom a
délegyházi hölgyeknek, hogy csatlakozzanak a
lelkes csapathoz!
Márciusban szépen szerepeltünk kettő ezüstéremmel a horvátországi nemzetközi versenyen, ami méltó folytatása az eddigi éveknek. A
nemzetközi versenyen más érzés versenyezni,
mint hazai pályán. Májusban még a Dunaharasztiban megrendezésre kerülő Ashihara Karate Open European Cup versenyre készülünk
versenyzőinkkel. Az elmúlt években nem múlt
el úgy itt verseny, hogy ne értünk volna haza
csillogó érmekkel. Reméljük idén is így lesz.
Szombatonként készítjük a versenyzőinket a
versenyre, ami azóta nemzetközi versennyé nőtte ki magát.
Májusban gőzerővel készülünk az edzőtáborainkra Délegyházán és Szentendrén. A szentendrei tábor a Pap Sziget Kempingben lesz június 20-tól, a délegyházi pedig június 25-től. Június elején övvizsga felkészítők mindenhol. Minden karatésnak egy fontos pillanat a karatés életében, amikor készül egész évben és odaáll,
hogy megszerezzen egy újabb övfokozatot. Persze, nem az öve védi meg, de nagyon fontos út
minden karatésnak az elmélyülés, a kialakult
karatéja, a mesterszint felé a megszerzett övfokozat. Ezért hát kedves karatésok, mindent bele,
készüljetek, táborozzatok és tegyetek sikeres
övvizsgát!

Május végén kezdődnek a karate bemutatóink, és tartanak szeptemberig.
Kőbányán és Zuglóban kezdünk május 25én, és szeptemberben a Pomáz Napokon fejezzük be.
Addig még Dunavarsány Város Napok, Délegyházi Napok, Kiskunlacháza Laci Napok.

Várjuk a jelentkezését az új karatésoknak!
Gyermekedzésen 6-14 éves korig Délegyházán.
Segédedző: Tordai Viktor 2 kyu, edzésidőpontok: hétfő 17:00–18:30; csütörtök
17:00–18:00.
Ovis karate edzés Tordai Viktor vezetésével 4 éves kortól Délegyházán pénteken
18–19-ig és Dunavarsányban az Általános Iskolában kedden 17–18-ig (06-20-423-2804).
Női önvédelem edzés Délegyházán pénteken 19.00-20.00-ig.
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

Délegyházi Hírek
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Az összefogás nagyszerűsége megteremti a
jövő faluját

DÉLEGYHÁZÁT!
A szeszélyes időjárás eddig még megtagadta
az éltető tavaszi napsütést, de elvenni nem
tudta a megújulás erejét.
Szemerkélő esőben, hűvösen lengedező
szélben gyűlt össze a falu apraja-nagyja,
hogy megvalósítsa álmát, az árnyat adó
fákkal telepített, virágokban pompázó
Szent István parkot.
Az eljövendő szép időt Bednárik tanárnő
diákjai ígérik, akik szabadidejüket
feláldozva jöttek dolgozni.
Földet hordtak lapátkájukkal, locsolni
segítettek Édesapjuknak, tartották a még
gyámolatlan facsemetéket, ültették szigorú
sorrendben az árvácskákat,
és fáradhatatlanul tették mindezt.
A falu nevében köszönet mindenkinek,
aki részt vett a munkában, azoknak,
akik a facsemetéket ajándékozták:
Farkas Jenőnek, Szilágyi Józsefnek,
Meggyes Csabának, Cserepes Lászlónak
és nem utolsósorban Forgó Matildnak.
Az 5600 tő árvácskát Tóth Sándornak
köszönjük.
Köszönet Délegyháza Község
Önkormányzatának, a sok dolgos kéznek,
azoknak, akik ültettek, akik locsoltak, akik a
terepet előkészítették, és akik fejlődésükben
ápolják majd és óvják a parkot!
Reméljük, hogy a Szent István park
Délegyháza leglátogatottabb köztere lesz!
SzKI

Fotók: Szabó József

Délegyháza Faluszépítő Egyesület –
Délegyházi Videók elérhetőségei az
interneten:
http://www.youtube.com/delegyhazivideok
video csatorna és a
http://www.delegyhazivideok.blogspot.hu/
blog.

2013. április-május
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Nosztalgia Klubról – tájékoztatás

Örömmel tudatom a kedves lakossággal, hogy klubunk április 19-től új
helyen folytatja működését. A régi kavicsbánya iroda épületében – mostani nevén Civil Szervezetek Házában – kaptunk helyet, amire nagyon
büszkék vagyunk. Gyönyörű környezetben, minden igényt kielégítő épületrészben, kétheti rendszerességgel a MOZI helyiségében énekelhetünk,
szórakozhatunk, táncolhatunk.
Tudomásom szerint még sok más foglalkozás, rendezvény is lebonyolítható. Külön köszönet jár az Önkormányzat Vezetőségének a megvalósításhoz, s hogy mindezekhez hozzájárult, hogy szebbé – jobbá tegyék
napjainkat.
Felhívom figyelmüket, ha kedvet kapnak egy kis karaoke éneklésre,
szórakozásra, jöjjenek bátran közénk. 4 500 dalból válogathatnak kedvük
szerint (egyelőre csak magyar nyelvű dalok: pop-rock, musical, operett
stb...)
Legközelebb május 17-én 18 órakor találkozunk.
Várom Önöket szeretettel!
Görbe Istvánné (Irénke) klubvezető

Bemutatkozik az Armadillo Légpárnás Kutató és
Mentést Támogató Egység (AHRRSU) Pest Megyei
Kutató-Mentő Szolgálat kétéltű mentő alegysége

Az AHRRSU több mint 2 éve együttműködik a Pest Megyei KutatóMentő Szolgálattal. Több alkalommal is részt vettünk közös gyakorlatokon, szolgálatokban, és készenlétet biztosítottunk olyan zord időjárási körülmények között, amikor egységünk bevetése lehetségessé vált. Ma már
a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat speciális csoportja lettünk, így
csatlakozva Magyarország legismertebb és legtöbb kivonulást ellátó civil
szervezetéhez.
Az „Armadillo” fő célja:
Az emberi élet mentése, eltűnt személyek felkutatása, ár-, belvíz esetén
felderítő és egyéb speciális feladatok ellátása, illetve jégen történő mentés.
Mindezen túl a légpárnás jármű népszerűsítése is fontos feladata az
egységnek.
Az eredményes munkavégzéshez folyamatos felkészítésre és gyakorlásra van szükség. Ebben partnerre talált Délegyháza település vezetőségével az Armadillo Egység. Délegyháza közösségi életébe pedig úgy tud a
legjobban bekapcsolódni, hogy a település rendezvényein bemutatókat
tart, megismerteti és népszerűsíti a légpárnás járművet és az egységet, szélesebb körben a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat munkáját.

A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat rövid bemutatása
Az alapítvány munkatársai különböző szakmai szervezeteknél dolgoztak az elmúlt 10-15 évben. Ezeknek a szakembereknek a csoportosulásaként alakult meg 2005-ben a PMA Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat.
Napjainkban közhasznú alapítványként vesz részt a hazai és a külföldi balesetekkel és katasztrófahelyzetekkel összefüggő prevenciós programokban, valamint a bekövetkezett események szakszerű felszámolásában, az
emberi élet és anyagi javak gyors és szakszerű mentésében. A szervezet
több szakmai minősítéssel és együttműködő partnerrel rendelkezik. Fontos kiemelni, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
szerződött mentőszervezete és a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerződött partnere. Minősítései között az ENSZ nemzetközi bevethetőségi minősítéssel is rendelkezik (ENSZ INSARAG).
A légpárnás járművek használata katasztrófák és vészhelyzetek esetén:

.
.
.
.

Kutatás és kárfelmérés, felderítés
Mentés és beavatkozás
Emberek kutatása és mentése
Felszerelések, eszközök célba juttatása (pl. mentőfelszerelés,
étel, ivóvíz, gyógyszerek)

Légpárnás járművek
Mi a légpárnás jármű (hovercraft) és hogyan működik?
A hovercraft egy olyan kétéltű jármű, amit egy légpárna tart fent. A
szükséges levegőt egy propeller segítségével termeli. Ahhoz, hogy a levegő a jármű alá kerüljön, egy úgynevezett szoknyába áramlik. A szoknyaanyag gumírozott anyagból készül, dinamikája közelebb áll a repülőhöz,
mint egy hajóhoz vagy egy kerekes járműhöz.
A légpárnás járművek alacsony nyomású levegőt helyeznek egy légpárnába, ami a jármű teste alatt van, ezáltal a víz vagy felszín fölé emelkedik a test. A légpárnás járművek tolóerőt képezve haladnak előre. A vízpartra, környezetre mért hatásuk szinte elenyésző, mivel alacsony nyomású „nyomot” hagynak. Egy légpárnás jármű mozgásban, sebességétől függetlenül egy átlag madár fél lábon álló teljesítményével egyenlő. A légpárnás járművek vízben észlelhető hangja szinte a nullával egyenlő. A zajszintjük összehasonlítható egy teherautóval vagy autóbusszal. Mivel nincs
víz alatti légcsavarjuk, a vizet nem kavarják meg. Ezért sekély vizeknél kiválóan alkalmazható úgy, hogy a növényeket vagy élőlényeket nem zavarja. A légpárnás járművek nem mozgatják meg a víz alatti vegetációs rétegeket, amelyek a halak és vízi élőlények táplálékát képezik. A légpárnások haladási útjából keletkezett hullámok annyira minimálisak, hogy hatásuk nem észlelhető a partszakaszokon. Sőt a kiáramló nyomásuk kevesebb, mint a természetben keletkezett normál nyomások.
Az egység vár minden érdeklődőt a település rendezvényein, ahol a légpárnáson kívül más érdekességeket is bemutatunk.
Üdvözlettel:
John Maczko
egységvezető
armadillo.project@gmail.com • www.armadillo-project.com

Délegyházi Hírek
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Tájékoztató

Vízvezeték-szerelés, -javítás, duguláselhárítás, gyorsszolgálat, állandó 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.
***

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

Dé l e g y h áz i H í r e k
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
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KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK:

Polgármesteri Hivatal
Tel.: 06-24/542-155
Fax szám: 06-24/542-156
Napsugár Óvoda
Tel.: 06-24/212-070
Hunyadi János Általános Iskola
Tel.: 06-24/212-055
Fax szám: 06-24/212-055
Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat:
06-24/483-352
Zsebi-baba Családi Napközi:
Tel.: 30-868-6614
Kölcsey Művelődési Központ
Tel.: 06-24/212-005
Könyvtár
Tel.: 06-24/412-172
Orvosi rendelő
Tel.: 06-24/212-044
Orvosi ügyelet
Tel.: 06-24/472-010.
Hívható hétköznapokon 16.00–8.00 között, hétvégén,
ünnepnap 0.00–24.00 között.
Fogorvos
Tel.: 06-24/212-753
Védőnő
Tel.: 06-24/412-128
Gyógyszertár
Tel.: 06-24/212-798
Délegyházi Állatorvosi Rendelő
dr. Hegedűs Tamás 06-30-471-3306
dr. Kotora Noémi 06-30-232-8395
Posta
Tel.: 06-24/512-805
Juhász Péter körzeti megbízott
06-30/236-3044
Polgárőrség: Görbe István
Tel.: 06-30/849-9163
Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság
Lenhardt Károly
Tel.: 06-20/321-2255
Közterület-felügyelő: Trencsánszki Tibor
Tel.: 06-30/328-0304
Községgondnokság: Zólyomi József
Tel.: 06-20/255-7345
Dunavarsány – Délegyháza Református
Egyházközség
Tel.: 06-24/484-452
Katolikus Plébánia Dunavarsány
Tel.: 06-24/472-017
Temetkezés: Elohim Kft.
Tel.: 06-30/678-9278, 06-30/236-4884
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Zsurló Szépségstúdióban!
Várunk minden szépülni vágyó vendéget a
Dunavarsány, Kossuth L. u. 12.

KOZMETIKA

www.zsurlo.5mp.eu

• Biokozmetikumok
• Arckezelések már
3.600.- tól
• Tű nélküli mezoterápiás kezelés arckezeléshez 2.000.• Mikrodermabráziós bőrcsiszolás kezeléshez
900.• Dermarolleres kezelés
8900.•Fogyasztó kezelések, zsírbontás, alakformálás,
testtekercselés

2000.-tól
600.-

• Vibrációs tréner 10 perc

Dr. Csizmadia Zoltánné Tóth Zsuzsanna
kozmetikus
Tel.: 20/970-9976

FODRÁSZAT
O Női hajvágás
O Női hajfestés, vágás

2.200.- tól
4.500.- tól

O Férfi hajvágás
O Gyermek hajvágás
O Bio hajápolás

900.- tól
1.000.- tól
Béki Edina fodrász
Tel.: 70/394-1791

KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS
 Műköröm már
 Gél lakk
 Japán manikűr
 SPA lábápolás
 Pedikűr

3.500.- tól
2.000.1.900.2.000.2.500.-

Bodnár Tímea
műkörmös, manikűrös, pedikűrös
Tel.: 70/559-8328

Délegyházi Hírek
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Programok

XXI. Délegyházi Napok
keretén belül megrendezésre kerülő versenyek
2013. 06. 15. szombat

Horgászverseny az I-es tónál
Nevezés: 7 óráig a helyszínen.
Nevezési díj: 1500 Ft (felnőtt), 500 Ft (gyerek).
Labdarúgó mérkőzések a Sportpályán
Nevezés: 9 óráig a helyszínen, vagy előzetesen a 30/720-6392
telefonszámon.
Nevezési díj csapatonként 6000 Ft.

2013. 06. 16. vasárnap
Pálinkafőző verseny
Nevezés: 10 óráig a helyszínen.
Nevezési díj: a versenyeztetésre szánt egy üveg pálinka.
Kutyaszépségverseny
Nevezés: 14 óráig a helyszínen.
Nevezési díj: 200 Ft.

Szomszédünnep – 2013. június 2.

Idén negyedik alkalommal kerül megrendezésre Magyarországon a
Szomszédünnep. Délegyháza először 2011-ben csatlakozott ehhez a
kezdeményezéshez. A Szomszédünnep lényege, hogy ezen a napon az
egy lakóterületen együtt (gyakran csak egymás mellett) élő emberek kisebb-nagyobb csoportjai összejönnek. A közös szervezés és az együtt töltött idő későbbi hozománya a mindennapokat megkönnyítő erősebb öszszetartás és kölcsönös segítségnyújtás. A Szomszédünnep sikerének híre
páratlan gyorsasággal hódította meg a világot, mára öt kontinensen, 30 országban, 1200 városban több millió ember tart Szomszédünnepet.
Az eddigi két rendezvényről elmondható, hogy a célját biztosan elérte,
hiszen új ismeretségek, barátságok születtek. Reméljük, ez most sem lesz
másképp.
Idén Délegyháza Község Önkormányzata és a Délegyházi Üdülőterületi Civilek Egyesülete közösen szervez programot erre a napra, melynek
keretén belül az Erdei Vendéglőnél található Közösségi Ház (Üdülő sétány 48.) is átadásra kerül a nagy közönség számára.
A szervezők 2013. június 2-án 10 órától gyerekműsorral, kézműves
foglalkozással, érdekes vetélkedőkkel, bográcsozással, este pedig élő zenés mulatsággal várnak minden kedves érdeklődőt!
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Kedves Gyerekek!
Kedves Szülők!

Idén XIV. alkalommal rendezzük
meg az „ARANYKÉZ”
kézműves tábort a délegyházi
Tavirózsa Kempingben.
Időpontja: 2013. július 08-12-ig.
Várjuk olyan általános iskolás gyermekek jelentkezését,
akik tudnak kerékpározni, szeretnek kézműveskedni, és szívesen eltöltenének egy élményekben gazdag hetet velünk.
Táborunk fő témája idén a környezetvédelem és az újrahasznosítás lesz.
Jelentkezni lehet személyesen június 20-ig a művelődési
házban.
Bővebb információ: 06-24/212-005 telefonszámon.
Derzsi Katalin
művelődésszervező

Délegyházi Hírek

20



Programok

2013. április-május



Délegyházi Gyermeknapok
2013. május 24-25-26.
Szeretettel hívja és várja
Délegyháza Község Önkormányzata és az
Együtt Délegyházáért Egyesület
a gyermekeket, családokat háromnapos
gyermeknapi programsorozatára.
PROGRAMOK:
2013. május 24. péntek

15 órától
16.00

BMX pálya átadó
Hagyományőrző számháború a Dunavarsányi 724.
számú Kossuth Lajos Cserkészcsapattal
Armadillo légpárnás bemutató a focipályán
2013. május 25. szombat
9.00
10. 00

Kutyabemutató
Matiné előadás a moziban: Bogyó és Babóca
(utána: a Hunyadi János Általános Iskola Sportpálya avató ünnepségéről készült film bemutatása)
13.00-17.00 Légvárak, arcfestés, bohócműsor, pónilovaglás
13.00
Játékos ügyességi feladatok
13.00
Kézműves foglalkozás
15.00
Aszfaltrajzverseny
16.00
Eredményhirdetés
16.30
Mosoly–go–k együttes előadása
Armadillo légpárnás bemutató az I-es tónál
2013. május 26. vasárnap

Buszkirándulás a Városligeti Gyereknap 2013. rendezvényre.
A kirándulás ingyenes.
Buszindulás a Kölcsey Művelődési Központtól 9 órakor.
Gyerekek csak felnőtt kísérettel jöhetnek.
A férőhelyek száma korlátozott, ezért egy gyerekkel maximum egy
felnőtt kísérő jöhet.
Jelentkezők maximális száma: 100 fő.
Jelentkezési határidő: május 23.
Jelentkezés: a Kölcsey Művelődési Központban személyesen, vagy
a 06-24/212-005-ös telefonszámon.
Szeretettel várunk mindenkit gyermeknapi rendezvényeinken!

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezésében
2013. május 25-26.
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a Fővárosi Önkormányzattal
közösen már 1990 óta évente megrendezi kétnapos, ingyenes gyermeknapi rendezvényét a budapesti Városligetben. A programra idén május 2526-án kerül sor.
Íme néhány program a kínálatból:
(A részletes program május 23-tól a www.gyermekmento.hu weboldalon.)
– Gyermekmentő Szolgálat Gyermekszínpada, május 26., vasárnap, 10-20 óra között.

Tervezett program: Budapesti Operettszínház, Malek Andrea
és a TV2 tehetségkutatóból ismert tanítványai, MintaPinty Zenekar Trambulin Színház, Aranyszamár Színház, Réparetekmogyoró Társulat, MiaManó Színház.
– Nemzetek Utcája, május 26., vasárnap, 10-20 óra között.
A programon számos ország nagykövetsége, illetve kulturális intézete mutatja be kulturális és gasztronómiai sajátosságait. A színes
program idén táncos, zenés műsorokkal egészül ki a Nagykövetségek Színpadán.
– Biztonságos Internet Sátor, május 25-26., szombat-vasárnap,
10-20 óra között.
A Biztonságos Internet Program (SIP) sátrában a biztonságos
internethasználat témakörébe tartozó számítógépes és kvízjátékokkal,
vetélkedőkkel, tanácsadással és felvilágosító előadással várunk minden érdeklődőt.
– Lovasterápia bemutató, május 26., vasárnap. A Magyar
Lovasterápia Szövetség munkatársai és a gyerekek a nagyközönség számára három alkalommal tartanak lovasterápiás bemutatót 11.00, 14.00 és
16.00 órai kezdettel.
– OTP Gyermeknapi Focikupa Bajnokság, május 25-26. Focikupa
általános iskolások részére.
– Fogászati szűrés a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fogászati szűrőbuszában, május 25-26., 10-20 óra között. Ingyenes gyermekfogászati szűrés. A bátor gyerekeket a fogászati busz mellett arcfestés és
sok-sok ajándék várja.
– Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat nőgyógyászati szűrőkamionja, május 25-26., szombat-vasárnap, 10-20 óra között. A szűrőállomáson szaktanácsadás és tájékoztatás zajlik.
– Játéksziget Babarét: A három év alatti kicsik megpihenhetnek a
Gyermeknap forgatagában, és fejlesztőjátékokkal játszhatnak az árnyas
fák alatt.
– Kutyával az Emberért Alapítvány kutyás bemutatója, május 26.,
vasárnap. Az Alapítvány szakemberei és kutyái a Nagykövetségek Színpadánál, a Napozóréten várják az érdeklődőket.
– Véradás! A Magyar Vöröskereszt véradásra vár minden 18 és 60
év közötti önkéntest. Az ingyenes véradás helyszíne május 25-26-án
11.00-17.00 óráig a Paál László sétányon álló Véradókamion. A regisztrációhoz személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ-kártya szükséges!
– Zuglói Filharmónia Térzene, május 25., szombat, 17 órától a Királydombnál.
– MoKi gyermeksátor a biztonságos közlekedésért, május 25-26.,
szombat-vasárnap: A Mercedes-Benz által indított MobileKids (MoKi)
program játékos formában szeretné felhívni a 4-10 éves korosztály figyelmét a biztonságos közlekedés fontos kérdéseire, illetve szórakoztató módon tudatosítja a gyerekekben azokat a közlekedési magatartásformákat,
melyek az önálló közlekedéshez szükségesek.
– Hagyományőrző kézműves foglalkozás, arcfestés, lufihajtogatás.
– A széles programkínálat mellett vásárosok és kereskedők kedvező
árú, különleges portékákkal várják az idelátogatókat.

