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Az elmúlt év ismét a súlyos gazdasági vál-
ság éve volt, mely nemcsak a családokat hoz-
ta nehéz helyzetbe, hanem önkormányzatun-
kat is.

Ám most az ünnepekre készülődve néhány
órára tegyük félre a hétköznapok nehézségeit,
az elkövetkezendő feladatok előtt pihenjünk
meg, merítsünk erőt Karácsony szelleméből.

A Karácsony Örömhír, a Békesség és a
Szeretet ünnepe. Ahogy egyre több gyertya
ég az adventi koszorún, úgy nő szívünkben a
vágyakozás az igaz szeretet megízlelésére. 

Az igazi szeretet csak akkor, és úgy szület-
hetik szívünkben, ha másokat, embertársain-
kat is örvendeni látjuk. Ha a betlehemi istálló
fényei nemcsak a mi arcunkat világítják meg,
hanem mindenkiét. E gondolat adjon irány-
mutatást az új esztendőre közösségünknek.

Pálfalvi Nándor: Karácsony
Karácsony ünnepén 

az a kívánságom.
Legyen boldog mindenki

ezen a világon.
Itt is, ott is mindenütt
legyen olyan béke,

mint amilyen bent lakik
az emberek szívébe

Év vége alkalmából köszönetet mondok
mindazoknak, akik kivették részüket a felada-
tok elvégzéséből. Köszönöm megértésüket és
áldozatvállalásukat mindazoknak, akik meg-
emelkedett adójukkal járultak hozzá költség-
vetésünk fenntarthatóságához.

Köszönöm az Intézmények, civil szerveze-
tek, magánszemélyek egész éves munkáját, a
vállalkozók, cégek támogatását és mindazok-
nak köszönetet mondok, akik hozzájárultak
községünk jobbá-szebbé tételéhez.

E GONDOLATOK JEGYÉBEN
KÍVÁNOK MINDEN

HELYI POLGÁRNAK
SZERETETTEL TELI, BÉKÉS,

BOLDOG KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET és BOLDOG ÚJ ÉVET!

Dr. Riebl Antal 
polgármester

„Tudod, karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nem-
csak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen
ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni.”

Ezzel a szép Márai Sándor idézettel kívánunk minden kedves Olvasónknak áldott, békés kará-
csonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új esztendőt!

Szerkesztőség

Falukarácsony
Szeretettel várunk mindenkit aranyvasárnap,

2011. december 18-án a Kölcsey Művelődési Központba, hogy
közösen készüljünk a közelgő ünnepekre, és együtt meggyújtsuk 

az utolsó gyertyát az adventi koszorún.

12 órától karácsonyi vásár
12 órától mézeskalácssütés és karácsonyi asztaldíszkészítés 
gyerekeknek
16 órától ünnepi műsor
Közreműködők:
Sunny Girls tánccsoport
Pillangók tánccsoport
Kölcsey Kórus
Volly AMI Délegyházi báb- és színjátszó csoportja
Kéknefelejcs citerazenekar

Továbbá egész délután állatsimogató, valamint élő állatokkal betlehemi jászol
várja a gyerekeket és felnőtteket. Várunk mindenkit sok szeretettel!

ÉV VÉGÉN
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Délegyháza Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2011. október 26-i rendkívüli
ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácstermé-
ben tartotta. Az ülés első napirendi pont jaként
a Képviselő-testület a Délegyháza Iskola és
Utánpótlás Sport Infrastruktúra Fejlesztése
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
döntött, majd második napirendi pontként a
DTV Zrt. 2012. évi felújítási tervét tárgyalta
meg, melynek elfogadását nem támogatta.
Harmadik napirendi pontként egy belterületbe
vonási ügyben született döntés, majd az ülés
végén Polgármester Úr számára engedélyezett
2 nap szabadságot a Képviselő-testület. 

Délegyháza Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete rendes ülését 2011. novem-
ber 15-én szintén a Polgármesteri Hivatal
Tanácstermében tartotta. Az ülés kezdetén
dr. Riebl Antal polgármester beszámolt a le-
járt határidejű határozatok végrehajtásáról,
majd első napirendi pontként az Iskola igaz-
gatói tisztségére kiírt pályázatot tárgyalta
meg a Képviselő-testület, és egyhangú szava-
zással Molnár Antalnét választotta meg e
tisztségre. Ezt követően pénzügyi tárgyú na-
pirendek következtek, így elfogadta a Képvi-
selő-testület a 2012. évi belső ellenőrzési ter-
vet, majd pedig új pénzügyi-számviteli szá-
mítógépes programrendszer beszerzéséről
döntött a Pénzügyi Osztály munkájának
könnyebbé tétele érdekében. 

A negyedik napirendi pont keretében arról
határozott a Képviselő-testület, hogy a Dózsa
György utca – Rákóczi utca kereszteződésé-
be közlekedési tükröt helyez ki a keresztező-
dés beláthatóságának javítása érdekében. Ezt
követően a Tavirózsa Kemping bérleti díjá-
nak 10%-kal történő emeléséről született
döntés, valamint a Kemping felújításával
kap csolatos kérdések tárgyalására került sor.
Ezt követően a Csepel-sziget és Környéke
Többcélú Önkormányzati Társulás (CSÖSZ)
keretében működő Pedagógiai Szakszolgálat
feladat-ellátási megállapodását és az igényelt
óraszámokat hagyta jóvá a Képviselő-testü-
let. Önkormányzatunk idén is időben fel kí-
ván készülni a télre, ezért már ezen az ülésen
döntés született a hókotrási feladatok ellátá-
sáról, és a vállalkozó megbízásáról. A rende-
zetlen tulajdoni státuszú Árpád utca ügyében
úgy határozott a Képviselő-testület, hogy az
ügy rendezését 2012. szeptemberére átüte-
mezi. A korábbi évekhez hasonlóan ismét
úgy határozott a Képviselő-testület, hogy a
nyári szúnyoggyérítési feladatokkal a
CSÖSZ-t bízza meg, melynek fedezetét a
2012. évi költségvetés terhére biztosítja. 

Tárgyalta a Képviselő-testület a Polgárőr-
ség használatába átadott autó ügyét, majd pe-
dig úgy határozott, hogy a gazdálkodás racio-

nalizálása érdekében 2012. év folyamán a pá-
lyázat útján kiválasztandó közbeszerzési ta-
nácsadó közreműködésével közbeszerzési el-
járást ír ki a közétkeztetési feladatok ellátásá-
ra, természetesen a jelenlegi aktív korú dol-
gozók továbbfoglalkoztatásához és legfel-
jebb egyszeri 10%-os díjemeléshez kötött
fel tétellel. Tájékoztatást kapott a Képviselő-
tes tület az Óvoda beruházásról, majd pedig
egy hosszabb értekezést követően a Ví zi köz -
mű Társulattal való együttműködés ügyében
úgy határozott, hogy újabb tárgyalásokat kez-
deményez a Társulattal, a Raiffeisen Bank
Zrt.-vel és a Fundamenta Lakáskassza Zrt-vel
az elszámolás mielőbbi befejezése érdekében,
valamint döntött arról is, hogy amennyiben
2012. március 31-ig nem fejeződik be a Tár-
sulat elszámolása, a hatáskörrel rendelkező
szervhez fordul, tekintettel arra, hogy az el-
számolás már 2007. óta folyamatban van. 

Döntés született a közvilágítás 2012. évi
üzemeltetőjének személyéről (ELMŰ-ÉMÁSZ
Hálózati Szolgáltató Kft.), valamint a közvi-
lágítás áramdíjára érkezett igen kedvező ár-
ajánlat elfogadásáról (a korábbi árajánlatot a
Képviselő-testület az október 18-i ülésén el-
utasította). Ezt követően egy TSZ-telepi úttal
kapcsolatos ügyről esett szó, majd a helyi
buszmenetrend módosításáról, végül Jakus
Lászlóné Képviselő Asszony kért szót az Er-
dei Iskola ügyében. 

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

dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

Újszülöttek:

Balog Levente 2011. 10. 14.
Baracskai Barnabás 2011. 10. 21.
Fűzy Balázs Ákos 2011. 11. 10.
Zsoldos Anna Apollónia 2011. 11. 15.
Kecskés Boróka Dalma 2011. 11. 23.

„A gyermek az öröm, reménység,
gyönge testében van valami virági;
ártatlan lelkében van valami égi;
egész valója olyan nekünk,
mint tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség.”

/ Gárdonyi Géza /

Elhunytak:

Futó László Sándorné 1960. 03. 31.
Valkai Mihály 1954. 07. 31.
Nagy Ferenc 1921. 03. 25.
Jaszenovics Sándorné 1933. 03. 24.
Czakó Imre 1946. 06. 20.

„Kell ott fenn egy ország, mely talán ránk is vár,
Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál.
Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel,
Kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el.”

/ Zorán /

Lakóhelyet létesített: 40 fő
Tartózkodási helyet létesített: 3 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

A Napsugár Óvoda és a Hunyadi János Általános Iskola jelezte, hogy a szülők elfe-
lejtik gyermekük rendszeres gyermekvédelmi kedvezményét megújítani és így gyer-
mekük elesik az ingyenes étkezéstől.

Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a gyermekük jogán megállapításra
kerülő „rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény” ellátás megújítása minden esetben
az Önök feladata. Ehhez Önöknek figyelemmel kell kísérni azt a tényt, hogy a megál-
lapító határozatban az ellátás megállapításakor milyen lejárati idő szerepel.

Kérem Önöket, hogy az ellátás folyamatos biztosítása érdekében kérelmüket egy hó-
nappal a lejárat előtt megismételni szíveskedjenek, az önkormányzat honlapján
letölthető, illetve az önkormányzatnál átvehető nyomtatványon, amihez mellékelni
kell az ellátáshoz szükséges igazolásokat, melyet tartalmaz a kérelem nyomtatvány.

Kérjük, hogy saját gyermekük érdekében a határidőket pontosan tartsák be!

dr. Molnár Zsuzsanna jegyző



Önkormányzati hírek

Mint az már Önök előtt is ismert az év elején kiküldésre került tájékozta-
tó levélből, valamint a helyi újságban több ízben megjelent cikkekből, Dél-
egyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1992. évben települé-
sünkön egyéb helyi adók mellett bevezette az építményadót is.  Délegyháza
területén az év folyamán felmértük és nyilvántartásba vettük az üres, beépí-
tetlen telkeket, így munkánk a délegyházi lakóházak és hétvégi házak
számba vételével folytatódik. Annak érdekében, hogy teljes körű nyilván-
tartással rendelkezzen a Polgármesteri Hivatal a községünk területén lévő
ingatlanokról, kérjük szíves együttműködésüket. 2012. január első napjai-
tól kezdődően kiküldésre kerülnek minden egyes ingatlanhoz a bevallási
felhívások és a nyomtatványok, melyeket szíveskedjenek kitölteni.

Kérjük, hogy abban az esetben is töltsék ki a nyomtatványokat, ha
egyébként Önök mentességet élveznek a helyi építményadó fizetése
alól. 

Amennyiben a nyomtatványok kitöltésében segítségre van szükségük,
forduljanak bizalommal a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának mun-
katársaihoz ügyfélfogadási időben (hétfőn 8-12 óráig, szerdán 8-17.30
óráig, pénteken 8-11 óráig).

Az építményadóról szóló helyi önkormányzati rendeletünk 2011. január
1. napjától kezdődően a mentesség tekintetében a következőképpen módo-
sult: mentességet élvez az a magánszemély, aki életvitelszerűen (állandó
bejelentett lakcímmel rendelkező személy) lakik a tulajdonát képező ingat-

lanban. Tehát a délegyházi állandó lakosoknak, akik a lakóhelyükként szol-
gáló lakóházon kívül másik lakóház tulajdonjogával  nem rendelkeznek,
továbbra sem kell építményadót fizetniük. Ezen túlmenően a rendeletben
foglalt eddigi mentességek (melyek egy része a helyi adókról szóló törvény
rendelkezései) továbbra is fennállnak, melyek a következők:

– a szükséglakás,
– a gyógy -vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő

komfort nélküli lakásból 100 nm,
– a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-ok-

tatási intézmények céljára szolgáló helyiség,
– a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény,
– az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növényter-

mesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztés-
hez kapcsolódó tároló épület (pld. istálló, üvegház, terménytároló,
magtár, műtrágyatároló) feltéve, hogy az épületet az adóalany
rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez
kapcsolódóan használja,

– Mentes az állandó lakás céljára használatos lakóházhoz tartozó
személygépkocsi tárolására szolgáló garázs 40 nm nagyságig.

Szíves együttműködésüket előre is köszönjük.
Varju Miklósné

adóigazgatási előadó

KÖSZÖNET
Köszönjük szépen mindenkinek, aki a temetésen való részvételével

kísérte utolsó útjára szeretett halottunkat,

FUTÓ LÁSZLÓ SÁNDORNÉT.

Futó család és Lovas Józsefné

2010. év elején kereste meg önkormányzatunkat a TURA-Terv Mér-
nökiroda Kft. képviseletében Somogyvári Zsolt, mely megkeresésében
előadta, hogy az elmúlt évek egyik legnagyobb közösségi közlekedési
probléma megoldásának részeként a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(továbbiakban: NIF Zrt.) megbízásából elkészítik a délegyházi vasútállo-
más és környéke fejlesztési tervét, mely terv az „Elővárosi vasútvonalak
megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, a ráhordás feltételeinek javí-
tása, P+R, B+R parkolók, buszfordulók kialakítása” elnevezésű projekt
részeként kerülne sor. 

A fejlesztés előzményeként elmondható, hogy az elmúlt években, évti-
zedekben a közösségi közlekedés legnagyobb térvesztése a főváros és
agglomerációjának forgalmában következett be. Budapest és környéke
közlekedési hálózatának fejlődése, a város múltja és jelenlegi szerkezete,
kiterjedtsége, városkörnyéki kapcsolatai és közlekedési adottságai azt in-
dokolják, hogy a közösségi közlekedés gerinchálózata alapvetően a nagy-
kapacitású és megbízható kötöttpályás hálózatra épüljön, azonban ennek
megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges egyrészt a meglévő vona-
lak és létesítmények korszerűsítése, másrészt az utazási lánc egyes elemei
működésének összehangolása. Ennek érdekében 2008. decemberében
megállapodás jött létre a BKSZ Kht. És a NIF Zrt. között, mely megálla-
podás részeként a fenti tárgyú projekt részeként a 11 elővárosi vasútvonal-
ból 6 fejlesztésre kerül, mely 6 vonal közül az egyik a 150. sz. vasútvonal:

Budapest (Ferencváros) – Kunszentmiklós – Tass vonal (ezen a vonalon
helyezkedik el 47. sz. Délegyháza vasútállomás). 

A TURA-Terv Mérnökiroda Kft. által 2010. év elején megküldött en-
gedélyezési tervvel kapcsolatban több ízben egyeztetésre került sor közsé-
günk vezetése, és e fejlesztést tervező Kft. és finanszírozó Zrt. között,
mely egyeztetések eredményeként nem csupán maga a vasútvonal és az
állomás kerül fejlesztésre, valamint a hozzá tervezett P+R és B+R parko-
lók kerülnek kialakításra, hanem a meglévő (a közelmúltban felújított
Dunavarsány – Délegyháza összekötő út) burkolathoz csatlakozó útsza-
kaszt is felújítják, valamint az érintett szakaszon 2 db buszöböl is kialakí-
tásra kerül (a meglévő buszöböl felújítása, valamint azzal szemben a bejö-
vő volánjáratok fogadására is kialakításra kerül egy).

A fentiekkel történt kiegészítést követően az engedélyes terv az illeté-
kes hatósághoz benyújtásra került, majd a Pest Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége 2011. szeptember 23. napján érkezett határo-
zatában arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a tervezett létesítmé-
nyek építését engedélyezi. A határozat 2011. október 27. napján jogerőre
emelkedett, így a kivitelezés beruházó általi megkezdésének minden aka-
dálya elhárult. 

Délegyháza, 2011. december 5.
Készítette:  Jakab István

településfejlesztési előadó

TÁJÉKOZTATÁS ÉPÍTMÉNYADÓRÓL
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Délegyháza vasútállomás és környékének fejlesztése

Délegyháza Község Önkormányzata köszönetét
fejezi ki

Tujner Ferencnek

az intézményekben elvégzett villanyszerelő
munkájáért!
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GONDOLATOK A HALOTTAK NAPJÁRÓL

Felgyorsult világunkban egyre nagyobb jelentősége van minden ünnepnek, hiszen
ilyenkor az idő megáll, a tágabb család összegyűlik. A téli ünnepkör kezdete előtt a Min-
denszentek, Halottak napja a legjelentősebb ünnep. Ilyenkor azokról a szeretteinkről emlé-
kezünk meg, akik már nem lehetnek velünk.

Az idei évben erre az alkalomra megújult a temetőnk, új harangláb készült, felújították a
parkolót és egy feszületet helyeztek el. Így nem csak az egyes síremlékek öltöztek
ünneplőbe az ünnep nélkülözhetetlen kellékeivel, a mécsesekkel, illetve az emlékezés vi-
rágaival, hanem a temető is barátságosabb arcot kapott. A feszület segítségével azok a la-
kosok is leróhatják a kegyeletüket, akiknek a szeretteit az országnak egy távoli pontján he-
lyezték örök nyugalomra. Ezúton szeretnék köszönetet mondani az Önkormányzatnak a
sírkert felújításáért, hogy kulturáltabb körülmények között emlékezhetünk meg azokról a
rokonainkról, barátainkról, akik már az égből figyelnek bennünket.

Olvasói levél

Hálás köszönetemet fejezem ki a Dél-
egyházi Községi Sportegyesület veze-
tőségének, hogy hosszú évek óta tartó
TISZTELETBELI szokásukról nem fe-
ledkeztek meg, halottak napján tisztele-
tüket tenni a régen elhunyt vezetőségi
tagoknál, focistáknál, sportbarátoknál,  a
nagy drukkereknél, és az idei évben is
sírjukra helyezték az emlékezés virágait. 

Hálás tisztelettel:
Palóczai Kiss Balázsné 

Köszönetet mondunk Muráncsik Csa-
ba mozdonyvezető úrnak, hogy évek
óta automata mosógép bekötését, és ese-
tenként centrifuga javítását vállalja a
Mozgáskorlátozott tagjainak, társadalmi
munkában.

Legutóbb Özv. Zsigár Vendelnének,
neki és családja örömére.

Hálás köszönettel: 
Palóczai Kiss Balázsné
M.K.Szervezet Titkára

Az Országgyűlés november 14-én, fo-
gadta el az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
Törvény módosítását. Ennek alapján a
kormány lehetővé tenné az önkormány-
zatoknak, hogy évente legfeljebb 6000
forint ebrendészeti hozzájárulást szedje-
nek a kutyák gazdáitól. Az ebadóból be-
folyó pénznek minimum a felét az
önkormányzatok ivartalanításra és állat-
jóléti feladatok finanszírozására – pél-
dául a kutyák mikrocsippel való ellátá-
sának és ivartalanításának támogatására
– költhetnék. Az ebadó fizetése alól
azonban mentesülnének azok a gazdák,
akik ivartalaníttatják és chippel látják el
a kutyájukat, illetve háztartásonként egy
kutya után kérelmezhető az önkormány-
zatnál a fizetési kötelezettség alóli fel-
mentés. A menhelyről hazavitt kutyák
után sem kell hozzájárulást fizetni, ami
az örökbefogadás gyakoribbá válását
eredményezheti

Az ebadó alól kivételt élveznek to-
vábbá a mentő-, jelző-, vakvezető, rok -
kantsegítő, vagy terápiás; a Magyar
Honvédségben, rendvédelmi szervben,
nemzetbiztonsági szolgálatban, vagy
köz feladatot ellátó őrszolgálatban alkal-
mazott; az ivartalanított; az ismert tartó-
val nem rendelkezik és állatmenhelyen,
ebrendészeti telepen, vagy állatvédelmi
szervezet telephelyén tartott; valamint
állatmenhelyről, ebrendészeti telepről,
vagy állatvédelmi szervezettől örökbe-
fogadott kutyák. Az önkormányzatok
ugyanakkor maguk dönthetik el, hogy
beszedik-e a hozzájárulást. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Közsé-
günkben a Képviselő-testület nem
kez deményezte az ebadó bevezetését.
Mindezek alapján az ebadó Délegy-
házán nem kerül bevezetésre.

Reméljük, hogy a Képviselő-testület
e rendelkezésével is elősegíti a felelős
állattartást, ennek alapján bízunk benne,
hogy a jövőben még kevesebb kutya ke-
rül majd az utcára.

Dósa Renáta
Népesség-nyilvántartási

Igazgatási előadó

A Délegyházi Térségi Beruházó
Viziközmű Társulat félfogadása a

könyvtárból átköltözött a
Művelődési Házba.

A Művelődési Ház címe:
Délegyháza, Szabadság tér 1-2.

Tel.: 06-24/212-005

A félfogadási idő változatlan, 
minden hétfői munkanapon 

8 órától 12 óráig.

Ezúton szeretném megköszönni

DARABOS LÁSZLÓNÉ TERIKE NÉNINEK,
hogy a művelődési ház részére szép, új

függönyöket varrt,
továbbá szeretnék köszönetet mondani

GÁLNÉ FARAGÓ JUDITNAK is, aki segí-
tett abban, hogy a függönyök a helyükre
kerüljenek.

Köszönettel:
Derzsi Katalin

művelődésszervező

Egy helyszínen fogadja ügyfeleit a DTV
Zrt. A térség több települése, így Délegyháza
számára is ivóvizet szolgáltató és a szenny -
vízelvezetést és tisztítást végző dunavarsányi
vállalat a jövő év januárjától egyesített ügy -
félszolgálatot nyit meg. A mostani két hely-
szín egyike tehát megszűnik és egy helyen,
kényelmesen tudják majd elintézni teen -
dőiket az ügyfelek. A tervek szerint a jelenle-
gi fogadási időt megtartva Dunavar sányban,
a Vörösmarty utcában lesz a hivatalos ügyin-
tézés állandó helyszíne.

Mayer Nóra
szerkesztő-riporter

Lakihegy Rádió – FM 107 MHz



Rendőrségi hírek

Ea.: Szabó Sándor r. alezredes

Délegyháza területén az eltelt időben történt
balesetekről

A Majosháza, Délegyháza elágazásában októ-
ber 21-én 07.20 óra körüli időben Délegyháza felől
az 51-es út irányába közlekedett egy délegyházi
hölgy a személygépkocsijával. Az Elsőbbségadás
kötelező jelzőtábla ellenére nem biztosított elhala-
dási elsőbbséget az 51-es úton Kiskunlacháza irá-
nyába közlekedő kiskunlacházi hölgy által vezetett
személygépkocsinak és összeütköztek. A baleset
következtében egy óráig az 51-es fő út forgalmát
fél pályára korlátozták. Sajnos 2 fő könnyebben
megsérült, őket kórházba szállították, de remélhe-

tőleg 8 napon belül gyógyuló sérülésekkel meg-
ússzák a balesetet.

Délegyházi  bűnesetek…
Október 16-ra virradóra a Némedi úton egy csa-

ládi házhoz tartozó melléképületből 3 db. kecskét
lopott el ismeretlen tettes. Október 19-én a
Robinson parkban egy családi házból ablakbetörés
módszerével nagy értékben készpénzt tulajdonítot-
tak el. Keressük a tettest, várjuk a lakosság segítsé-
gét, aki segíteni tudja a nyomozást tegyen bejelen-
tést, akár névtelenül is várjuk a jó érzésű lakosok
információit. Ugyancsak október 19-én az esti
órákban a Kossuth Lajos utcában családi vitánál
kelett intézkednie a rendőröknek. Hangos veszeke-

dés, családi vita kellős közepébe csöppenve az in-
tézkedő rendőr nem bíráskodik, hanem csítítja az
indulatokat és felvilágosítja a civakodó feleket kö-
telezettségeikről és jogaikról. Néha persze a jó mo-
dorról és az etikettről is kellene előadást tartani, de
inkább csak a lényegi dolgokra összpontosítanak
az intézkedő rendőreink, hiszen nem tisztán rend-
őri feladatról van szó, de a bűnmegelőzést szem
előtt tartva beleigazodik a rendőri munkába az
ilyenfajta intézkedés.

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

Délegyháza területén az országos körözési ada-
tok alapján nincs olyan körözött személy, akinek a
körözést elrendelő szervek Délegyházát jelölték
volna meg tartózkodási helyként. 

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

RENDŐRSÉGI HÍREK

A rendőri hivatást választó érdeklődők jelentke-
zését várják a rendészeti szakközépiskolák!

A 2012. szeptember 1-jén induló képzés jelent-
kezési határideje: 2012. február 15.

A részletes felvételi tájékoztatót és a jelentkezé-
si lapot (jelentkezési egységcsomagot) az Orszá-
gos Rendőr-főkapitányság  (www.police.hu), ren-
dészeti szakközépiskolák, valamint a megyei (fő-
városi) rendőr-főkapitányságok honlapjáról lehet
letölteni. A felvételi eljárásról és a követelmények-
ről a rendészeti szakközépiskolák tanulmányi osz-
tályai adnak felvilágosítást.

Jelentkezni a következő szakközépiskolák-
ban lehet:
Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola
2094. Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.
Telefon: 06-1-391-3545. Honlap:www.arszki.hu
Körmendi Rendészeti Szakközépiskola
9900.Körmend, Alkotmány út 5.
Telefon:09-94/592-650,94/592-657
Honlap:www.rendeszkepzo-kormend.hu
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 78.

Telefon:06-46/412-060/50-12 mellék
Honlap:www.mrszki.hu
Szegedi Rendészeti Szakközépiskola
6728. Szeged, Bajai út 14.
Telefon:06-62/559-557. Honlap: www.szrszki.hu.
A jelentkezés feltételei:
– magyar állampolgár, vagy bevándorlási enge-

déllyel rendelkező olyan személy, aki a magyar
állampolgárságot legkésőbb a beiratkozásig
megszerzi,

– jelentkezés évében 18. életévét betölti, de 35-
évesnél nem idősebb.

– cselekvőképes (cselekvőképes az a beszámítási
képességgel rendelkező nagykorú, aki nem áll
gondnokság alatt és döntéséért jogi felelősséggel
tartozik),

– állandó bejelentett belföldi lakóhellyel rendelkezik,
– büntetlen előéletű, és életvitele kifogástalan (a

Rendőrség a szolgálati törvény alapján csak
olyan személyeket fogadhat, akiknek magatartá-
sa, életvitele a hivatásos állományúakkal szem-
beni társadalmi elvárásoknak megfelel.  A közeli
hozzátartozók és a jelentkezővel közös háztartás-

ban élők életvitelét abból a szempontból vizsgál-
ják, hogy a szolgálat törvényes és befolyástól
mentes ellátását veszélyezteti-e),

– közép-vagy emeltszintű érettségivel rendelkezik
(vagy a képzés kezdetéig eredményes érettségi
vizsgát tesz),

– vállalja a hivatásos szolgálatra való alkalmassá-
gának megállapításához szükséges vizsgálaton
történő részvételét,

– elfogadja egyes alkotmányos jogainak a fegyve-
res szervek hivatásos állományú tagjainak szolgá-
lati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
szerinti korlátozását, amennyiben tanulmányai si-
keres befejezése után hivatásos állományba kerül,

– hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, to-
vábbá lakóhelyi és családi körülményeinek illet-
ve korábbi büntetéseire vonatkozó adatainak elő-
zetes vizsgálatához,

– vállalja a hivatásos szolgálatot, a szakképzéssel
járó – szerződésben foglalt – követelményeik,
kötelességek teljesítését,

– befizeti a jelentkezési adminisztrációs költséget
(jelen felvételi eljárás időszakában 5.000 Ft-ot).

Téli szünidő?!
Tél, hó, szánkózás, karácsony, süti, ajándéko-

zás, szilveszter, buli, öröm, játék….
Iskolásként sok minden jó és szép dolog jut

eszünkbe, amikor a téli szünidőre gondolunk. De
vajon belegondolunk-e a ránk leselkedő veszé-
lyekre és az esetleges balesetekre?!

Fontos, hogy tisztában legyetek egy-két számo-
tokra is hasznos információval, azért hogy a téli
szünidő a kellemes élmények miatt legyen felejt-
hetetlen!

Ha a szünidő alatt egyedül maradsz otthon, ak-
kor is légy elővigyázatos! Ne engedj be idegeneket
a lakásba, bármilyen indoka is legyen arra! 

A karácsonyi ünnepek fontos kellékei minden
családban a gyertyák, csillagszórók, de ezeket csak
a szüleitek felügyelete alatt gyújtsatok meg, mert

súlyos következményekkel járhat helytelen hasz-
nálatuk.

A szünidőben a barátokkal közösen szervezett
programok (kirándulás, mozi, színház stb.) tekinte-
tében legyetek figyelemmel arra, hogy a téli
időszámítás miatt hamarabb sötétedik, ezért
lehetőség szerint erre tekintettel szervezzétek meg
a programokat és utána a hazafelé vezető utat. A
szüleitek tudjanak arról, hogy hová mentek és vár-
hatóan mikor érkeztek haza. 

Karácsonykor szeretjük meglepni a szeretteinket
ajándékokkal, de ezek megvásárlásakor a nagy tö-
megben megbújó és nagy rutinnal rendelkező zseb-
tolvajokra próbáljatok figyelni és ne adjatok nekik
esélyt, hogy a megtakarított pénzetekből ők lepjék
meg a szeretteiket. A pénzeteket vagy a bankkár-
tyátokat, ha rendelkeztek ilyennel, tegyétek olyan
helyre, ahol más nem tud könnyen hozzáférni. 

Szilveszter idején a pirotechnikai eszközöket

(petárdák, tűzijátékok) csak a rendeltetésüknek
megfelelően használjátok, betartva a jogszabályok
által előírt idő és helybeli korlátokat, ezáltal elkerül-
ve a maradandó sérüléseket okozható baleseteket. 

Az ünnepek ideje alatt sem ajánlott az alkohol
fogyasztása, mert a fiatalkorúak esetében is a leg-
több diszkóbaleset ennek a számlájára írható.
Emellett könnyebben válhatsz alkohol befolyása
alatt bűncselekmény áldozatává (kirabolnak, tett-
leg bántalmaznak) vagy még rosszabb esetben
elkövetőjévé (garázda magatartás, testi sértés).

Jó tudni, hogy nem csak az tartozik felelőséggel
az elkövetett cselekményért, aki azt teszi, hanem az
is büntetésben részesül, aki a bűncselekmény elkö-
vetéséhez valamilyen módon segítséget nyújtott. 

Jó pihenést, kellemes karácsonyi és újévi ün-
nepeket!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Felvételi tájékoztató a 2012. évben induló rendőr szakképzésről



Rendőrségi hírek

Jó tanácsok az ünnepekre
A meghitt karácsonyi ünnepekre való készülődés mindenkinek öröm. A bevásárlás izgalma

azonban sokszor feledteti azokat a biztonsági szabályokat, amelyek betartása kimondatlanul is hoz-
zá tartozik az ünnepek előtti időszakhoz, értékeink védelméhez.

A gépkocsi utasterében felejtett csomag, egy rosszul megválasztott, vagy becsatolt táska, egy má-
sodpercnyi figyelmetlenség, és már kész is a baj.

Annak érdekében, hogy a karácsonyi készülődés ideje valóban nyugodt legyen, kérjük fo-
gadja meg a Pest megyei Bűnmegelőzési Osztályának tanácsait!

A bevásárló központok parkolóiban lévő gépkocsik utasterében hagyott csomagok, táskát, azon-
nal felkeltik a rossz szándékú emberek figyelmét, akik ezután a gépkocsik feltörésével könnyedén
meg is szerzik a kiszemelt csomagot.

Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegben tartózkodnak.
Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk belső zsebeiben tartsák!
Kezüket mindig tartsák becsatolt táskájukon, hogy észrevétlenül senki ne nyúlhasson hozzá!

Aki kisgyermekkel megy bevásárolni, az pontosan tudja, hogy a számtalan játék és  a polcokon
lévő  ajándékok óriási kihívást jelentenek a gyerkőcöknek, akik  egy pillanat alatt képesek   eltűnni a
szülők szeme elől. Míg a riadt szülő a gyermekét keresi, akaratlanul is őrizetlenül hagyja a bevásárló
kocsin a táskáját, benne talán a család karácsonyra félretett pénzével.

A vásárlás során a kézi illetve válltáskát soha ne hagyja a bevásárlókocsin, azt ugyanis szinte
feltűnés nélkül leemelheti bárki!

Ha mégis megtörtént a baj, forduljon a biztonsági szolgálathoz vagy a rendőrség munkatársaihoz!

Sokunk környezetében található olyan embertársunk, aki magányosan, egyedül él. Mivel társ hiá-
nyában nem tudják, hogy kivel osszák meg az ünnepek békés, áldott örömét valamint érzéseiket
ezért a karácsony közeledtével esetükben fokozódik az öngyilkosság veszélye. Ez egy kis odafigye-
léssel, embertársi szeretettel megelőzhető.

Részükre a jó szó, egy kis figyelmesség, adott esetben akár csak egy telefonhívás több lehet a
legegyszerűbb karácsonyi ajándéknál is. Az ünnepet, az életet jelentheti.

Kérjük, hogy Ön is szánjon egy percet azokra az ismerőseire, akik hasonló helyzetben vannak. 

Amennyiben olyan rokona, barátja, ismerőse, szomszédja van, akinek szüksége van egy baráti jó
szóra, akinél megelőzhető a tragédia, a közelgő ünnepek alkalmával mindenképpen figyeljen oda
rájuk.

BÉKÉS, BOLDOG, BIZTONSÁGOS KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI ÜNNEPEKET!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Pirotechnikai
termékek év

végi használata
A polgári célú pirotechnikai tevékeny-

ségeket a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. ren-
delet szabályozza. A Kormányrendelet
2011. szeptember 1-jétől hatályos. 

Megyénk rendőrkapitányságainak mun-
katársai az ünnepi időszakban a pirotechni-
kai termékek forgalmazását, birtoklását és
felhasználását  fokozottan ellenőrzik. 

Felhívjuk az állampolgárok figyelmét,
hogy az 1. osztályba tartozó pirotechnikai
termékeket a 14. életévüket betöltött sze-
mélyek, a 2. osztályba tartozó pirotechni-
kai termékeket pedig a 16. életévüket be-
töltött személyek egész évben engedély
nélkül, viszont a 3. osztályba tartozó
tűzijátékot kizárólag nagykorú személyek,
de cember 28–31. közötti időszakban enge-
dély nélkül vásárolhatnak, birtokolhatnak.
Az 1. és 2. osztályú pirotechnikai terméket
1 kg nettó tömegig, a 3. osztályú pirotech-
nikai terméket 3 kg nettó hatóanyag-tarta-
lomig tárolhatnak egy időben összesen.  

A 3. osztályú termékeket kizárólag dec-
ember 3l-én 18:00 órától január 1-én 06:00
óráig használhatják fel. 

A fel nem használt termékeket január 5-
ig a forgalmazó által megjelölt helyre visz-
sza kell szállítani.

Magánszemély petárdát továbbra
sem használhat fel és nem is birtokolhat.
A szabálysértőkkel szemben az eljárásokat
a hatóság soron kívül lefolytatja. 

A rendőrség az ellenőrzések során a
jogsértőkkel szemben szabálysértési eljá-
rás indít, mely alapesetben 50 ezer forintig
terjedő pénzbírsággal sújtható, az engedély
nélküli pirotechnikai tevékenységet végző
személyek részére akár 100 ezer forint
pénzbírság is kiszabható. A pirotechnikai
termék az eljárás során lefoglalásra kerül.

Kérjük, hogy a fenti termékeket az
előírásoknak megfelelően – a balesetek
elkerülésének érdekében – fokozott óva-
tossággal használják!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság



Iskolánk életéből

„Akkor vagy igazán szabad, ha azt, amit vállal-
tál meg tudod tenni, és a kudarcok, sérelmek után
sem a gyűlölet, a harag uralkodik a szívedben, ha-
nem az újrakezdés lelkülete, a szeretet és a jóság.”

(Böjte Csaba)

Pedagógusként
és régi-új vezető -
ként állhatok újra a
katedrán. 

A délegyházi is-
kolában – az akko-
ri képviselő testü-
let döntése értel-
mében – 2004-től-
2009-ig szólt az
igazgatói megbízá-
som, melyet 2007-
ben vissza   adni kény-
szerültem.

Az addig eltöl-
tött három év alatt igyekeztem szakmai tudásom
legjavával, a pályázatomban leírtaknak meg -
felelően dolgozni, a vállalt feladataimat teljesíteni.

2011 augusztus elején az általam is tisztelt igaz-
gató kollegám váratlan lemondása miatt, 2011 au-
gusztus 15-én az újrakezdés örömével, nagy-nagy
izgalommal és várakozással, s lelkemben Böjte
Csaba gondolataival megbízott vezetőként indít-
hattam a 2011-12-es tanévet.

A tanévkezdéssel járó sok-sok munka során
megtapasztalva kollegáim és a szülők támogatását
–melyért őszinte köszönettel tartozom-, úgy dön-
töttem, hogy ismét megpályázom a Hunyadi János

Általános Iskola és Községi Könyvtár igazgatói ál-
lását.

Vezetési programomban felvázolt célkitűzé sei -
met, egymás értékeit tisztelő, egységes, szakmai
eredményeit elismerő, egymás munkájára támasz-
kodó, egy irányba „húzó” , szakmailag képzett,  fo-
lyamatosan megújulni képes tantestülettel kívá-
nom megvalósítani.

Olyan iskolát szeretnék működtetni, ahol szere-
tetteljes, családias, minden problémát feltáró és
megoldó légkörben színes változatos módszerek
alkalmazásával folyik az oktató-nevelő munka.

Ennek érdekében szükségesnek tartom: az isko-
lával szemben megfogalmazott helyi igények és
lehetőségek összehangolását,  az elért jó eredmé-
nyek megtartása mellett, hangsúlyt fektetni  a
hagyományőrzésre és az innovációra.

Tudatos és széles elemző munkán alapuló, át-
gondolt tervező munkával egyszerre kívánom
megvalósítani a jó színvonalú képzést és a hátrány-
kompenzálást.

Pedagógiai hitvallásom meghatározza, hogy
„…miközben Márai és Gárdonyi szívével lépünk
az osztályba, az Ottlik-i rendet szeretnénk megva-
lósítani, a Németh László-i szakmai tudást adni,
eközben Ferge Zsuzsa és Liskó Ilona szegény -
ségkutatásaival kell számolni,  és a társadalmi
problémákat megoldani…” (Gábor Dezső)

Pályám során sokféle kisdiákkal találkoztam
már, sokféle gyereket tanítottam, akik iskolába lé-
péskor mind-mind mást hoztak otthonról a háti-
zsákjukban.

Volt akit születésekor szeretettel vártak, cirógat-
tak, dédelgettek. Volt akit már csecsemőként bán-
tottak, akit türelmetlenül vettek kézbe, akit felké-
születlenül hagytak idegenek közt, kórházban, böl-
csődében, rokonoknál. Volt aki azt tapasztalta,
hogy hangjával mindig elő tudja hívni a biztonsá-

got jelentő felnőtteket, és így mindent megkaphat.
Volt, akit közönyösen és akit „pedagógiai megfon-
tolásból” hagytak rendszeresen sírni.

Volt, aki iskolába lépés előtt szemtanúja, elszen-
vedője volt a brutalitásnak. Volt, aki boldogan, iga-
zi gyerekként tudott örülni a Mikulásnak, és volt,
aki már nem…

Tudom, hogy ezek a meghatározó útravalók
mindannyiunknál megtalálhatók, és nemcsak a saját
életünket befolyásolják, hanem hetedíziglen hatnak.
Mégis hiszem, hogy helyes, szeretetteljes, megértő,
következetes pedagógiai munkával sikerülhet az is-
kolai évek alatt a negatív élményeket kompenzálni,
átalakítani, szerencsés esetben pedig a pozitívakat
erősíteni és igazi értékeket közvetítve új, irányadó
nyomokat, belső hangokat hagyni tanítványaink-
ban. Hiszem, mert én is abból építkezem, ami szépet
és jót annak idején a tanáraimtól kaptam.

Azokat az erőforrásokat keresem meg még most
is, nap mint nap, és merítek hitet, erőt munkámhoz.

Tanulmányaim (Zsámbéki Tanítóképző Főis ko -
la: tanítói diploma népművelés szakkollégiummal,

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző
Főiskolai Kar: magyar szakos tanári diploma,

Szegedi Tudományegyetem: közoktatási veze-
tő diploma), és szakmai tevékenységem során
(napközis nevelő, tanulószobai nevelő, tanító, ta-
nár, munkaközösség vezető, igazgatóhelyettes,
igazgató) megismerkedhettem és a teljesség igé-
nyével gyakorolhattam az iskolai oktató nevelő
munka minden szintjét, megtapasztalva, átérezve,
átlátva az egyes pedagógusi munkakörök szépsé-
geit és nehézségeit is.

A bizalomért, melyet pályázatom elfogadásával
kaptam, köszönetemet fejezem ki Délegyháza
Község Önkormányzata Képviselő-testületének,
iskolánk szülői - és közalkalmazotti közösségének.

Molnár Antalné

Tanítóink kihirdettek a felsős diákoknak egy
versenyt a Hunyadi-napra. Minden osztály kapott
két-három témát Széchenyiről, a legnagyobb ma-
gyarról, és választhattunk a témák közül.

Mi a fiúkkal a Nemzeti Kaszinót választottuk.
Összeültünk a számítástechnika teremben és neki-
láttunk a feladatnak. Az anyagot nyolc diaképre
tettük rá, szöveggel és odaillő képekkel.

Beosztottuk, ki melyiket fogja felolvasni a Hu-
nyadi-napon.

Október utolsó péntekén tartottuk ezt a rendha-
gyó napot, amely régi hagyomány az iskolánkban.
A rövidített órák után az egész iskola átvonult a
zászlónk után a Szent István parkba. Az Igazgató
néni beszédet tartott, utána Gáspár Orsi 8. osztá-
lyos tanuló verssel köszöntötte az első osztályoso-
kat, akik fogadalmat is tettek, hogy rendes Hu -
nyadiákok lesznek. Ez után a nyolcadikosok kitűz-
ték a kicsik kabátjára a Hunyadi-jelvényt, majd
egy csodálatos dallal, az iskolaindulóval lepték
meg őket. Jakus Edina tanító néninek is kellett ten-
nie egy vicces fogadalmat. Utána visszasétáltunk
az iskolába.

Ebéd után kihirdették az alsósok rajzversenyé-
nek és a felsősök fogalmazásának eredményét,
majd következtek a bemutatók Széchenyi Ist -
vánról.

Az 5. osztály után mi következtünk. Izgatottan
sorakoztunk egymás mögött. Balázs kezdte az elő-
adást, utána Dani és így tovább, végül Rómeó zárta
a műsorunkat Széchenyi halálával. A vetített képe-
ket sajnos a világosban alig látta a közönség, de az
olvasás nagyjából jól sikerült.

A 6. b-sek érték el az első helyet, de nem kese-
redtünk el, mert a tudatunkban tudjuk, hogy mi
szerepeltünk a legjobban!

A hatodikos lányok véleményéből: 
„ A sok tanár és a kicsik  ámulva nézték az elő-

adásokat. Szerintünk minden osztály kitűnően
végzett, de mégis mi voltunk Kati néni büszkesé-
gei…”

Halász Boldizsár, Tölgyesi Éva, Talapka
Dominik 6. a osztályos tanulók fogalmazásából

/ Nem/ mi szerepeltünk a legjobban!

KÖSZÖNET
Ezúton szeretnénk megköszönni ORBÁN

RÓBERT ÚRNAK a Hunyadi-napra fel-
ajánlott tortát, melyet a „Hunyadiákká” fel-
avatott első osztályosok kaptak.

Köszönettel a tanulók nevében is:
Fülöp Hedvig és 

Nyisztorné Zab Borbála 
1. oszt. tanító nénik



Iskolánk életéből

A Hunyadi-nap után alig egy hónappal
került sor erre az élmény dús művészeti
kavalkádra. Feszített tempóban kellett
minden osztálynak felkészülnie a produk-
ciójára, de a megérdemelt siker nem is
maradt el. Minden fellépő vastapsot ka-
pott a szép számban jelen lévő szülőktől,
nagyszülőktől és a meghívott civil szerve-
zetek és az Önkormányzat képviselőitől.
Ebben a színpadi bőségkosárban volt min-
den: népdalcsokor citerakísérettel, népi
csúfolódók és játékok, vásári kikiáltók,
vers és mese, musicalekből parádés tánc-
részletek, jellemnemesítő szándékú jele-
net, régi slágerfeldolgozás, hagyományőr-
ző roma tánc, paródia, társastánc produk-
ciók, és meglepetésként délegyházi nép-
dalokra koreografált tánc a tanári kartól. A
tombolahúzás utáni táncmulatság a hosz-
szúra nyúlt előadás miatt szerencsére to-
vább tarthatott a beígért időpontnál, s
igyekezett is mindenki kihasználni ezt a
ritka lehetőséget a szórakozásra.

Remélhetőleg emlékezetes lesz min-
den fellépő számára ez a november 25-i
művészeti est, melynek sikeres előkészí-
tésében és lebonyolításában olyan sok
hunyadis diák, pedagógus és irodai dol-
gozó vett részt, hogy a nekik szóló szív-
ből jövő elismerésünk és köszönetünkön
túl név szerint e cikkben inkább csak a
külső segítőket tudjuk illendőségből
megemlíteni. 

Köszönjük tehát a hangosítást, a deko-
rációnál nyújtott segítséget és a táncmu-
latság levezetését Boltos Józsefnek, a te-
remrendezést Toldiné Horváth Kata lin -
nak, a fotózást, irodája rendelkezésünkre
bocsátását és a dekorációs segítséget Der -
zsi Katának, a tombola árusítását Kocsis
Istvánné Borikának, a belépőjegy árusítá-
sát Dombi Mariannak, a büfében végzett
fárasztó munkát Bota Irma, Czikáné Gor -
zó Ágnes, Szász Judit és Ádám Melinda
anyukáknak, a társastáncok betanítását
Márton Bencének. Minden tárgyi és pénz-
beli felajánlást és támogatást hálásan kö-
szönünk mindazon szülőknek és támoga-
tóknak, akik lehetővé tették, hogy a büfé-
ből és a tombolából is olyan pénzbevételre
tehessen szert iskolánk, amelyből diákja-
ink programjainak megvalósítását támo-
gathatjuk ebben a tanévben.

Molnár Antalné igazgatónő
és Bulyákiné Éberth Anna

Telt ház iskolánk 
II. Művészeti Estjén



Kölcsey Művelődési Központ hírei Hirdetés 

Idén decemberben is ellátogatott Dél-
egyházára a Mikulás. A várva várt napot
nagy készülődés előzte meg.

Purthál Jánosné, Vera néni vezetésé-
vel alakult egy kis csoport, akik
sajátkezű angyalkákat készítettek, ame-
lyeket aztán december 5-én szétosztot-
tak a Mikulás segítségével. Először az
Önkormányzat dolgozóit lepték meg
ajándékukkal, majd az iskolába mentek,
ahol az alsósoknak okoztak nagy-nagy
örömet az angyalokkal.

Az Óvodába december 6-án érkezett
a Télapó, aki plüssállatokkal és mikuláscsomaggal ajándékozta meg a jó gyerekeket. Köszönet
ezért a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi Csoportjának és az Önkormányzatnak.

A legkisebbek pedig a Kölcsey Művelődési Központban vehettek részt Mikulásváró ünnepsé-
gen. A gyerekeket először egy kedves bohóc szórakoztatta, majd közösen elénekelték a Hull a
pelyhes fehér hó kezdetű
dalt, és meg is érkezett a Tél-
apó segítőjével, krampusz-
szal. Minden gyereknek ju-
tott ajándékcsomag Télapó
nagy zsákjából.

Köszönet Galambos Er -
nő nek a Művelődési Házban
rendezett ünnepségért, illet-
ve az óvodások számára biz -
tosított lovas kocsikázásért.

És ezúton szeretném meg-
köszönni mindenkinek, aki
segített az előkészületekben!

Derzsi Katalin
művelődésszervező

Idősek Napja
2011. december 3-án, a hagyományokhoz

híven idén is köszöntöttük községünk idős -
korú lakóit. Az ünnepségre sokan fogadták el
meghívásunkat, és egy kellemes, szép dél-
utánt töltöttünk el együtt. Ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani azoknak, akik segítettek a
rendezvény szervezésében, lebonyolításában.

Délegyháza Község Önkormányzata

Dr. Riebl Antal polgármester úr
Idősek napi köszöntőbeszéde

Kedves és Szeretve Tisztelt Vendégeink!
Tudom, hogy mindannyiunk, így Önök is

megérzik e válságban lévő világ összes ne-
hézségét.  A napról napra emelkedő árakat, a
szinte kifizethetetlen rezsit és a már-már
egekbe szökő gyógyszer költségeket. 

Látom, hogy takarékoskodnak szinte ember-
feletti módon talán mindennel: tüzelővel, vil-
lannyal, élelemmel, ruházattal. Látom és tudom,
hogy sokszor egy becsülettel ledolgozott életmű
után mily megalázóan csekély a nyugdíj.

Azt is látom, hogy számosan utolsó pénzü-
ket odaadják gyermekeiknek, unokáiknak,
dédunokáiknak, talán szájuktól megvonva a
falatot. Azért mert igazi emberségük van, iga-
zi szeretet lakozik szívükben.  

Tavaly köszönetet mondtam Önöknek
egész életművükért, egész életükért. Most
kérni jöttem. 

Kérem, adjanak bölcsességet és hitet, kitar-
tást és reménységet, jó szót és bátorítást, mert
bizony sokunknak szüksége van minderre a
reménytelennek látszó hétköznapi küzdel-
mekben. 

Kérem, hogy segítsenek évtizedes tapasz-
talatukkal, a csüggedőknek, segítsenek a min-
dent feladni készülőknek.

Kérem, mondják a bajba jutottaknak, „Ne
add fel, drága fiam!’, kérem, mondják vigasz-
talóan: „Meglásd minden rendbe jön édes lá-
nyom!” Kérem, adjanak jókedvet és mosolyt,
egy ölelést egy lágy simogatást, mert nagy
szükségünk van most minderre. 

Mert Önök tudva-tudják, s most is egész
lényükkel, életükkel bizonyítják, hogy min-
den válságból van kiút, minden mélységből
van felemelkedés, minden bánatra jön öröm.
Minden éjszakát felváltja a hajnal, s a zord
időt felváltja a napsütés. 

És még egyet kérek Önöktől. Kérem, hogy
maradjanak meg sokáig minékünk, szerető
édesanyának, édesapának, nagyszülőnek és
dédinek. 

Mert tudniuk kell: Önök nélkül mind-
annyian csak elhagyatott árvák vagyunk.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!



Hirdetés Sport 

2336 Dunavarsány, Pozsonyi u. 46.
Telefon:  +36-30-9-140-004

E-mail: daloexkft@gmail.com

Cégünk a következő termékek kereskedelmével és
beépítésével foglalkozik:

– műanyag nyílászárók (ajtó, ablak)
– redőnyök (műanyag, alumínium), rovarhálók (fix, mobil)

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

– műanyag takarólécek (fehér, színes, öntapadó)
– Aereco légszellőző (gázhoz, penészedéshez)

– szeletelt tégla

Műanyag nyílászáróink 6 kamrás kivitelben Gealan (német) vagy
Panorama (magyar) profilokból készülnek.

Az üvegezés alapáron (U=1.0 w/m2k) argon gázzal töltött.
Vasalat ROTO.

Rövid szállítási határidő.

INGATLANKÖZVETÍTÉS
DÍJMENTES REGISZTRÁCIÓVAL

06-30/428-5503

KERESÜNK: 
TELKEKET
HÁZAKAT

LAKÁSOKAT
TANYÁKAT

ÜGYFELEINK  RÉSZÉRE

INGATLANOK ÉRTÉKBECSLÉSE
06-30/428-5503

A fejlődés egyértelműen látható. Miközben focistáink a Pest me-
gyei I/B-osztály, Déli csoportjának első tíz fordulójában mindössze
három pontot szereztek, addig az utolsó öt körben kilencig jutottak
labdarúgóink.  Újoncként végtére is összekapta magát csapatunk és
tizenkét ponttal a tizenharmadik pozícióban telelhetünk.

November huszonhatodikán, szombaton azonban nem volt
meccs a pályán, csupán egy másik rendezvény  – a klubházban.
Fontos dolgok történtek a hónap utolsó hétvégéjén, hiszen
közgyűlést tartott a klub, amelyen új elnököt és elnökséget kellett
választania a taggyűlésnek. 

Ami előzetesen jó hír volt, az az, hogy a létszám megfelelő volt,
így határozatképes volt az összejövetel. Kezdjük a legfontosabbal:
dr. Riebl Antal maradt az egyesület elnöke, míg az elnökség tagjai
közé Csögör Péter, Hallai Tibor, Nagy János és Vanka József ke-
rült be. 

A háromtagú ellenőrző bizottság tagja lett Farkas Sándor, Kocsis
József és Tasnádi Imre. Természetesen a célkitűzés labdarúgó-csa-
patunknál a biztos bent maradás. 

Örömteli esemény is történt, hiszen megalakult az új triatlon
szakosztály, amelynek fő feladata a falunapi nagy országos
nonatlon verseny megszervezése és lebonyolítása lesz. E rendez-
vény előkészületeiről folyamatosan tájékozódhatnak az érdeklődők
a www.nonatlon.hu weboldalon. 

Délegyháza, a Berzsenyi u. 2. 

Nyitva tartás:
Hétfő-péntek: 9.00-17.00, Szombat: 9.00-13.00, Vasárnap: zárva

Héder Tímea 06-30/456-1661

Minden Kedves Vásárlónknak 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!

– cserepes növények
– vágott virágok
– koszorúk
– asztali-és fali díszek
– ajándék- és virágkosarak
– ajándéktárgyak
– desszertek
– italok

– illatszerek
– gyertyák, mécsesek
– karácsonyi díszek, dekorációk
– ruházati kiegészítők (sálak,

táskák, bizsuk)
– hozott tárgyak díszcsomagolása
– esküvők és más rendezvények

teljes dekorációja



Sport 

Tisztelt olvasók!

Délegyházán és az egyesület többi edzőter-
mében is sokan jöttek idén karatézni. Év elején
szeptemberben így van ez, de idén mindenhol
többen vannak. Lehet, hogy generációváltás?
Nem tudom, de jó látni a sok csetlő botló lelkes
pici embert karatézni. Nagyon szépen tanulnak,
és nagyon jól lehet velük dolgozni. Ha járnak
rendszeresen edzésre, sok szép pil-
lanatot szerzünk nekik az edzők-
kel. Segédedzőim ebben az évben:
Buda pes ten Bartha Beatrix és Len-
gyel Árpád, Kiskunlacházán Gen -
csi Ivett, Délegyházán, Dunavar sá -
nyon és Kőbányán Tordai Viktor.
Jó ed zők kel, terv szerint szépen
működik az egyesült. Tordai Vik -
tor Délegyházán ovis karatésokkal
kezdett foglalkozni az
engedélyemmel. Aján lom a kedves
szülők ovisainak Viktor edzéseit,
mert Viktor megfelelő edzéseket
vezet.  Idén ismét nagyon szép,
eredményes évet zárhatunk a ver-
senyek, edzőtáborok és a vizsgák szempontjá-
ból 2011-ben.  A versenyek győzteseit megtap-
soljuk, de „holnap” az lesz a győztes, aki felké-
szültebb, nagyobb szívvel küzd és legyőzi az el-
lenfelét. „A legjobb mindig úton van.” Novem-
ber 19-én központi edzést vezettem Délegyhá-
zán Bartha Beatrix 2. danos mesterrel 30 főnek.
Ide jöttek Pomázról, Budapestről, Kiskunlac há -
záról, Du na varsányról és Délegyházáról. Fá-
rasztó nap volt, de eredményes. Itt felkészítettük
a karatésokat a téli övvizsgára. December 10-én
az év utolsó versenye lesz, a Mikulás Kupa
Alsó né me diben, ahol Horváth Veronika nagyon
lelkesen versenyzik. Veronika gyógyszerésznek
készül a Szegedi Orvostudományi Egyetemen.
Emellett rendszeresen tréningezik és versenyez.
Karate Évzáró Vacsorára készülünk Délegyhá-
zán az Erdei Vendéglőben december 10-én és
Téli edzőtáborra december 17-én az Általános
Iskolában.

Január 4-én lesz a Délegyházi Karate Klub 18
éves! 1994. január 4-én alapítottam a karate klu-
bot 10 fővel a Testépítő teremben. Nem gondol-
tam 18 évvel ezelőtt, hogy ezt leírhatom 18 év
múlva a klubról. Az edzések 18 éve folyamato-
san tartanak. 1994 óta nagyot fordult a világ, és

fordul folyamatosan. Minden változik, mi is vál-
tozunk, de a karate nem változik, a gyakorlatok,
a szellemiség marad. Ennyi idő múlva is ugyan-
olyan érzés belépni a tornacsarnokba edzés
előtt, mint 18 éve. Jó látni, hogy van folytatás,
vannak gyerekek, felnőttek edzők és működik
sikeresen az egyesült. Ehhez sok ember teszi
hozzá a segítségét, amit ezennel is szeretnék
megköszönni. Szülők, barátok, sporttársak. 

1993-ban Attila testvérem egy osztálytársa,
Kopácsi Ferenc beállított hozzám, hogy szeret-
ne edzeni. Fogtam a karate ruhámat és elmen-
tünk a tavakhoz tréningezni. Ez így ment hónap-
ról hónapra, míg egy alkalommal azt kérdezte,
mi lenne, ha többen edzenénk. Miért is ne? 18
évvel ezelőtt kitettem néhány papírdarabot Dél-
egyházán az oszlopokra egy írógéppel telegé-

pelve. Mindent elképzeltem, csak azt nem, hogy
lesz olyan, aki manapság egy nehéz, kemény,
sok lemondással járó küzdősportot akar művel-
ni. De lettek tízen. A következő évben felvettek
a Testnevelési Egyetemre. Rengeteg sok dolog
történt a klubbal 18 év alatt. Tanítványok jöttek-
mentek, de a hitem nem változott. Akkor úgy
döntöttem, amíg 1 ember is jön edzésre, addig
lesz edzés. Jó érzés találkozni az egykori pici
tanítványokkal, akiknek már családjuk van, és
éppen tolják a kis utódot. És minden egykori ka-
ratéssal, akivel találkozom, váltunk néhány szót
a karatéról. A kyokushin karate az életre tanít
meg a legjobban. Megtanítja hogyan tudod
megvédeni magad, de ami igazán kincs, hogy az
élet útvesztőire felkészít. Masutatsu Oyama 10.
danos mester, a kyokushin karate alapítójának
szavai szerint a kyokushin a bátrak harca, mert a
kyokushin karatés nyugodt tud maradni égő
házban, mert megtanulta, hogy az élet minden
perce egy lépés a halál felé, ezért derült. Méltó

módon fogunk megemlékezni az
évfordulóról. 

Várjuk a jelentkezését az új kara-
tésoknak!  Gyermek edzésen 6-14
éves korig Délegyházán. Segéd-
edző: Tordai Viktor 3. kyu, edzés-
időpontok: hétfő 17:00 – 18:30;
csütörtök 17:00 – 18:00. Október-
ben ovisoknak edzés kezdődött
Tordai Viktor vezetésével (06-20-
423-2804). Felnőtt edzés  Duna var -
sá nyon a Robi cukrászdában 12
éves kortól.

Érdemes elkalandozni kicsit a
megújult honlapunkon www.sen -
sei marossy.hu,  sok videóval edzé-

sekről, versenyekről…, hátha Ön / Te is kedvet
kapsz, hogy ennek a baráti társaságnak a tagjává
válj!   

Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt
kívánok mindenkinek a karate sportegyesü-
let nevében!

Marossy Károly 3 dan
klubvezető

18 éves a Délegyházi Karate Klub!



Sport  Hirdetés  

Tisztelt olvasók!
2011. október 29-én Beleden került megrendezésre az Ifjúsági és Junior

Fekvenyomó Magyar Bajnokság. Ezen a versenyen taroltak a Délegyházi
Testépítő Sportegyesület fiatal versenyzői, az ifjúsági korosztályban!
Ferenczi Krisztián a 74 kg-os, míg Hajós Bence a 83 kg-os súlycsoportban
szerezte meg az Ifjúsági Magyar Bajnoki címet fekvenyomásban!

A versenyzőknek három gyakorlat bemutatására volt lehetősége és a
három gyakorlat közül a legnagyobb érvényes súlyú nyomás számított be
a végeredménybe. Ezen a versenyen Krisztián 142.5 kg-ot, míg Bence
145 kg-ot teljesített, mindezt RAW-ban (fekvenyomó ruha nélkül), ami
azért is különleges, mert a speciális gumiruhát használó versenyzők (ezen
a versenyen 200 főből 190 így indult) 30-40 kg-os(!!!) teljesítménynöve-
kedést érnek el kizárólag a ruhának köszönhetően! 

Rónaszéki András a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke gratulált
nekünk az elért eredményekhez. Magyarországon Délegyháza a leg-
kisebb település, ahol erőemeléssel foglalkozó klub működik, és most
is nagy versenyzői létszámmal induló városi csapatokat sikerült le-
győznünk.

A következő versenyünk 2011. december 03-án a RAW Fekvenyomó
Magyar Bajnokság lesz Jánoshalmán, itt szinte kizárólag felnőtt verseny-

zők indulnak, de ifjúsági korú sportolóinkat az eredményeik alapján így is
az első öt közé várjuk.

Külön köszönetet szeretnék mondani Ferenczi Feri sporttársunknak,
aki minden versenyre a saját költségén, szállítja az erőemelő csapatunkat!

Márton Róbert  klubvezető

Délegyházi siker az Ifjúsági és Junior
Fekvenyomó Magyar Bajnokságon!

Hajós Bence és Ferenci Krisztián Ifjúsági Magyar Bajnok!



Exkluzív, Kancsár Péter rovata  

Vérbeli színészek mindketten. Mostanában
nagyon elfoglaltak. Próbák, bemutatók, előadá-
sok, szinkronizálás, forgatások, interjúk. És
nemsokára itt a karácsony, ám előtte pár nappal
egy neves esemény lesz az életükben. A szí-
nész-házaspárt több mint 11 éve ismerem, így
arra gondoltam, legyen ez az interjú-összeállítás
méltó ajándék. 50 éve lesz ugyanis, hogy örök
hűséget fogadtak egymásnak.

Olvasóink bizonyára emlékeznek a „Mici né-
ni két élete” és a „Tizedes meg a többiek” című
filmekre. Ez a két alkotás hozta meg számukra
az országos ismertséget.

Judit színészi pályáját Mici néni még most is
elkíséri, először 2000-ben, majd tavaly a Turay
Ida Színház társulatának tagjaként Kiss Manyi
után öltötte magára a figurát.

„Amikor először felkértek erre a szerepre na-
gyon megrémültem, mert nem volt könnyű Kiss
Manyi után ezt eljátszani, de örömmel vállal-
tam! Az akkori filmforgatás óhatatlanul eszem-
be jutott, hiszen rajta kívül Páger Antal, Mezei
Mária, Fónay Márta, Ladomerszky Margit ját-
szott a filmben, ami akkor a főiskoláról kikerül-
ve csodálatos élmény volt.”

A Férj, Cs. Németh Lajos a Tizedes meg a
többiek orosz katonájaként lett ismert és érdekes
hogy a két film forgatásakor már házasok vol-
tak, ekkor mégsem játszottak együtt.

De a sors összehozta őket később az előbb
említett darabban, ugyanis Lajos játssza Gál
Alfréd taxist, Páger Antal szerepét.

„Mint fiatal színészek, az elődöket nagy tisz-
telettel néztük, és sokat tanultunk tőlük.
Págerrel Várkonyi Zoltán Utolsó vacsora című
filmjében is játszhattam együtt. Az emberi érzel-
mek őszinte kifejezése nagyon megragadott ná-

la, fantasztikus színész volt. Persze én ezt a sze-
repet a saját eszközeimmel játszottam el.”

Főiskolásként ismerkedtek meg egymással,
és onnan kikerülve később különböző színhá-
zakban játszottak. Külön-külön is több mint 100
szerepen vannak már túl, amelyet Juditka a kez-
detek óta jegyez egy kis füzetecskében.

Ennyi időt eltölteni házastársként, szülőként,
színészként azt gondolom csodálatos. Óhatatla-
nul megkérdezem hát, árulják el mi a „recept-
jük” erre.

„Nincs rá „recept”, ez egyéni adottságoktól
függ – mondja Lajos – de biztosan befolyásolja,
hogy egy pályán mozgunk, közös az érdeklődé-
sünk, közös a munkánk is.”

Judit szerint az biztos, hogy egy húron kell
pendülnie két embernek, csak így lehet megma-
radni egymás mellett. „Ennyi év távlatából biz-
tosan tudjuk, hogy ötven évvel ezelőtt sorsszerű
volt a találkozásunk. Kitartottunk egymás mel-
lett jóban, rosszban.”

A házaspárnak két felnőtt fia van, Balázs és
Bálint. Az már az óvodában kiderült, a színészet
egyiküket sem vonzza. Talán Bálint áll most kö-
zelebb ehhez a világhoz, mert ő az egyik neves
szinkronstúdióban dolgozik hangmérnökként.

A családi összetartás így az ünnepek közeled-
tével még fontosabb lesz számukra.

„A főzés szeretetét édesanyámtól örököltem,
máig emlékszem a bejgli és a hájas tészta ízére.
Az ünnepekre nagy szeretettel készülök. Nálunk
tradicionális ételek kerülnek az asztalra már év-
tizedek óta.” 

Szerepálmaik már nincsenek, mindketten
örülnek annak, hogy ma is aktív színészként
tevékenykedhetnek. Lajos sokat játszik a Buda-
pesti Kamaraszínházban, Juditka pedig a Turay
Ida Színház társulatával járja az országot és lép
színre a József Attila Színházban, ami külön
öröm számára, hiszen annak idején 19 évet töl-
tött el ennek a neves színháznak a színpadán.

A siker naponta jelen van az életükben, de ők
úgy gondolják, ettől még ugyanúgy kell élni,
mintha más foglalkozást választottak volna. Be-
csületesen, emberségesen.

És mire ez a kis összeállítás megjelenik, meg-
lehet hogy 50 egymással eltöltött esztendő után
újra kimondják majd a boldogító igent.

Kancsár Péter
Fotók a házaspár archívumából 

Tóth Judit – Cs. Németh Lajos 
„Ötven éve tökéletes összhangban”



Tájékoztató  Hirdetés  

DÉLEGYHÁZI HÍREK hir detési díjai
Egész oldalas fekete 10.000.-
Fél oldalas fekete 5.000.-
Negyed oldalas fekete 2.500.-
Apróhirdetések 500.-

Apróhirdetésnek minősül a 30 szóig terjedő hirdetés.
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Fizetés számla ellenében készpénzzel vagy átutalással történik.
2011. januártól csak azokat a hirdetéseket tudjuk megjelentetni,

amelyeket előre kifizettek a megrendelők. Aki egész évre előfizeti
hirdetését, kedvezményt kap a hirdetés árából.

Hirdetésfelvétel:
Hirdetéseiket a hirdetési díj önkormányzati pénztárban, illetve a 
Kölcsey Művelődési Központba történő befizetése vagy átutalás 

(OTP: 11742180-15441654)  után adhatják fel.

Kölcsey Művelődési Központ – Ügyintéző: Derzsi Katalin
Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.

E-mail cím: delegyhazihirek@gmail.com • Tel./Fax: 24/212-005
Délegyháza Község Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztály

2337 Délegyháza, Árpád u. 8.

önkormányzati lap

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

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

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

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

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

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

Nyomdai munkák:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza

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

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

Pedikűr, manikűr, műköröm, talpmasszázs otthonában! Tyúkszem, sa-
rokrepedés, gombás köröm, körömbenövés? Hívjon bizalommal!

Kovács Zsuzsanna 06-30-567-1075
***

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

***

Üveges gyorsszolgálat, mindenféle üveges munkát vállalok rövid határ-
időre! Cím: Dunavarsány, Görgey u. 6/a. Tel.: 06-20/343-09-68

Közérdekű telefonszámok:
1. Polgármesteri Hivatal

Tel.: +36-24/212-011, 06-24-542-155
Fax szám: +36-24/212-057, 06-24-542-156

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

3. Hunyadi János Általános Iskola
Tel.: +36-24/212-055
Fax szám: +36-24/212-125

4. Kölcsey Művelődési Központ
Tel.: +36-24/212-005

5. Könyvtár
Tel.: +36-24/412-172

6. Orvosi rendelő
Tel.: +36-24/212-044

7. Orvosi ügyelet
Tel.: +36-24/472-010

8. Fogorvos
Tel.: +36-24/212-753

9. Védőnő
Tel.: +36-24/412-128

10. Gyógyszertár
Tel.: +36-24/212-798

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

12. Terék Tibor körzeti megbízott
06-30-249-5684

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

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

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

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

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

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

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



Hirdetés 



Decemberi programok 

Mennyi szeretet fér egy
cipősdobozba?

Délegyháza Község Önkor-
mányzata a nehézsorsú délegy-
házi gyerekek megajándékozásá-
hoz kéri az Ön segítségét! Segít-
sen, itt, helyben! Csatlakozzon
kezdeményezésünkhöz, hogy a
karácsony valóban ünnep legyen
minden gyerek számára!

1. Keressen egy jó állapotban lévő, üres cipősdobozt. 

2. A cipősdobozt töltse meg ajándékokkal az alábbi szempontok
szerint:

Játékok: kisautók, labdák, babák, plüssállatok, jojók, világító vagy
hangot adó játékok (extra elemmel!)

Iskolai eszközök: tollak, ceruzák, számológépek, zsírkréta,
kifestők, jegyzettömbök

Higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém, szappan, fésű
Egyéb: cukorkák, nyalókák, rágó, napszemüveg, pólók, játék ék-

szerek, hajgumik, óra, kis képeskönyv

3. A dobozba NE TEGYEN:
Konzervet, romlandó ételeket, gyümölcsöt.
Folyékony dolgokat: sampont, testápolót (vagy ezeket gondosan

csomagolja be egy zárható tasakba, hogy sérülés, szivárgás esetén se
tegye tönkre a doboz tartalmát).

Gyógyszereket.
Törékeny tárgyat: tükröt, porcelánbabát.
Erotikus vagy pornográf tartalmú újságokat, eszközöket, tárgyakat.

Semmilyen alkohol tartalmú italt.
Koszos, piszkos ruhaneműt, játékot, lejárt élelmiszert, semmi olyat,

amit Ön nem fogadna el.

4. A doboz tetejére jól látható módon írja rá, hogy az ajándék mi-
lyen korú és nemű gyermek számára készült, pl. így: „fiú 4 vagy
„lány 8 .

5. Az elkészült ajándékcsomagot legkésőbb december 16-án 12
óráig juttassa el az Óvodába, az Iskolába, az Önkormányzatba vagy a
Védőnőhöz ahol a kijelölt személyek azt öntől átveszik. 

Ezúton is köszönjük önzetlen segítségét! 

Kedves Barátaink! Tisztelt Délegyháziak!

Délegyháza Faluszépítő Egyesület 
2011. december 18-án (vasárnap) 14 órai kezdettel

díszíti a 

MINDENKI KARÁCSONYFÁJÁT.
Szeretettel hívunk mindenkit.

Rendezvény helyszíne: Délegyháza Szent István park (posta előtt)

Délegyháza, 2011. 11. 25. 

Tisztelettel:    Hancsics György


