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Délegyháza Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 2012. május 15-i rendes ülését a
Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartotta. 

Elsőként a Délegyházi Napok Szervező Bi-
zottságának beszámolóját tárgyalta és fogadta el
a Képviselő-testület, majd pedig egy lakossági
kérelemnek helyt adva új közvilágítási lámpatest
kihelyezéséről döntött. A Képviselő-testület ko-
rábban már határozott arról, hogy a közétkezte-
tést külső vállalkozó útján kívánja ellátni, meg-
határozta a pályázati kiírás részletes feltételeit,
így ezen az ülésen véglegesítette a pályázat aján-
lattételi felhívását és döntött a pályázat kiírásá-
ról. Negyedik napirendi pontként az ún. „Sirály
strand” közparkként változatlan feltételekkel
történő további üzemeltetésének ügyét tárgyalta
a Képviselő-testület, és határozott az új üzemel-
tető (KING-TEHER Kft.) személyéről. 

A hatodik napirendi pont keretében a Délegy-
házi Üdülőterületi Civil Egyesület névhasználati
kérelmét tárgyalta a Képviselő-testület, és a ké-
relemnek helyt adva hozzájárult ahhoz, hogy az
Egyesület felvegye és használja községünk ne-
vét. Ezt követően – az új szabálysértési törvény-
ben előírt kötelezettségének eleget téve – rende-
letet alkotott a Képviselő-testület az önkormány-
zati rendeletekben meghatározott szabálysértési
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
(12/2012. (V. 16.) önkormányzati rendelet az
önkormányzati rendeletekben meghatározott
szabálysértési rendelkezések hatályon kívül he-
lyezéséről). Tárgyalta és jóváhagyta a Képvise-
lő-testület a jegyzői gyámhatóság 2011. évi te-
vékenységéről szóló beszámolót, és ehhez kap-
csolódóan elhatározta, hogy 2012. szeptember
30-ig meg kívánja alkotni az Önkormányzat
Bűnmegelőzési Programját. 

Ezt követően újabb törvényi változás folytán
ismét módosította a Képviselő-testület a hul la -
dékgazdálkodási rendeletét (13/2012. (V. 16.)
önkormányzati rendelet a települési szilárd hul-
ladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és
annak kötelező igénybevételéről, valamint az
ehhez kapcsolódó köztisztaságról szóló
29/2007. (XII. 17.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról). A korábban már ismertetett, a 2012.
évre  vonatkozó hulladékkezelési díjkorlátozás
megszűnt, a hulladékgazdálkodási törvény mó-
dosítása 2012. április 15-től kezdődően igen je-
lentős díjemelést engedélyez a szolgáltatók szá-
mára, melytől a Délegyházán alkalmazott díjté-
telek szerencsére még mindig nagy mértékben
elmaradnak. 

A szilárd hulladék elszállításának 2012. évi
díjai a következők:

1 alkalom / ürítési díj/ 60 l-es edény
386 Ft /ürítés + ÁFA

1 alkalom / ürítési díj/ 110 és 120 l-es edény
461 Ft /ürítés + ÁFA

1 alkalom / ürítési díj/ 240 l-es edény
925 Ft /ürítés + ÁFA

1 alkalom / ürítési díj/ 1,1 m3-es edény
3560 Ft /ürítés + ÁFA

Zsák:   420 Ft/db + ÁFA

Ismét felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy az
ún. „zsákos” rendszer megszűnt, ezért szíves-
kedjenek az ingatlanukon összegyűlt hulladékot
a szolgáltató általi elszállítás céljából szabvá-
nyos tárolóedényzetben kihelyezni. 

Kilencedik napirendként tárgyalta a Képvise-
lő-testület a LEADER Közösséggel való
kapcsolatfelvételt, majd döntés született az
ivóvízellátással kapcsolatos átmeneti problé-
máknak egy, a DTV Zrt.-vel, Dunavarsány Vá-
ros Önkormányzatával és a Dunavarsány Ipari
Park Kft.-vel kötendő megállapodás útján törté-
nő megoldásáról. A Hunyadi János Általános Is-
kola kérésére a Képviselő-testület hozzájárult a
Tornacsarnok Mekler László korábbi igazgató
úrról történő elnevezéséhez. Ezt követően a IV.
tó partján lévő ingatlanok áttekintése után döntés
született három önkormányzati tulajdonú ingat-
lan átminősítéséről, és az ún. „Ápisz Domb” el-
nevezésű ingatlanoknak az értékesítendő ingat-
lanok listájára történő felvételéről, és ezen ingat-
lanok vételárának meghatározásáról. Ezen eladó
ingatlanok adatai az alábbiak: 

Délegyháza IV. tó partján lévő ingatlanok:
Hrsz. Ter. Utca, házszám Ár

(m2) (Ft/m2)
1335/15 8111 Nomád part 2.400 Ft/m2+áfa
1335/16 8113 Nomád part 2.400 Ft/m2+áfa

A Képviselő-testület 2012. május 21-én rend-
kívüli ülést tartott a Polgármesteri Hivatal Ta-
nácstermében. Az első napirendi pont keretében
jóváhagyta az Ivóvízminőség javító beruházás
kivitelezése és kivételi terveinek elkészítése tár-
gyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi határide-
jének meghosszabbítását, majd pedig elvi dön-
tést hozott az átalakulóban lévő ceglédi
„ÖKOVÍZ” Kft. jogutódjaként működő cégcso-
porthoz történő csatlakozásról.

Az ülések jegyzőkönyvei és az ülésen 
alkotott rendeletek a község honlapján
(www.delegyhaza.hu), valamint a Könyvtárban
olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

Önkormányzati hírek

Önkormányzati Hírek

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik édesanyánk

ID. LUKÁCSI ISTVÁNNÉ

temetésén rész vettek, sírjára virágot és koszo-
rút vittek, valamint a gyászunkban osztoztak.

Köszönjük az ELOHIM Kft. vezető sé gé nek
és dolgozóinak, Tóth Sándornénak, valamint
Szakállas Lajos akaritusnak a munkájukat.

Lányai és a családtagok
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik  

ID. ZSOLNAI JÓZSEF
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísér-
ték és gyászunkban osztoztak.

Külön köszönetünket fejezzük ki az
Elohim  Kegyeleti  Szolgálat munkatársai-
nak  a segítségért.                  A gyászoló család

Anyakönyvi napló
Újszülöttek:

Magyar Péter 2012. 05. 02.
Guzli Emma 2012. 05. 19.
Balogh Kende 2012. 05. 19.
Orbán Hunor 2012. 05. 20.

„Minden felnőtt volt egyszer gyerek
És felnő majd az új gyerek sereg:
Többet s jobban törődjetek velünk
Mert eljön majd a nap, amikor mi is 
felnövünk.”                                          / Bródy János /

Házasságkötés:
Gaál Miklós – Bándli Katalin

„Talán semmi sem szebb a világon,
mint találni egy embert,
akinek lelkében nyugodtan letehetjük szívünk
titkait,
akinek arca elűzi lelkünk bánatát,
akinek egyszerű jelenléte elég,
hogy vidámak és boldogok legyünk.”

/ Ernest Hemigway /

Elhunytak:
Gáspár Jánosné 1932. 04. 25.
Ámit József             1940. 02. 09.
id. Zsolnai József                 1931. 10. 05.

„A mély gyász amelyet egy szeretet lény halá-
lakor érzünk, abból a megérzésből  fakad, hogy
minden egyénben rejlik valami leírhatatlan,
valami ami csak rá jellemző,  és ezért  teljes-
séggel pótolhatatlan.”

/ Artur Schopenhauer /

Lakóhelyet létesített: 22 fő
Tartózkodási helyet létesített: 17 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Délegyháza Község Önkormányzata elis-
merését és köszönetét fejezi ki a Végelgyen-
gülés Tömegsport Egyesületnek a pünkösdi
rendezvény lebonyolításáért.

Dr. Riebl Antal
polgármester



Tájékoztató

Tisztelt Betegeink!

2012. június 4-15-ig
helyettesít 

dr. Kováts Lajos. 

Sürgős esetben
hívható: 

06-20-9-212-860

Üdvözlettel:
Dr. Ladányi Györgyi

háziorvos

KÖZHASZNÚSÁGI
JELENTÉS

2011.
1. Számviteli beszámoló
Együtt a Családokért Egyesület a 2011. évi gazdálkodásáról a szám-

viteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú
egyszerűsített éves beszámolót készített.

A mérleg főösszege: 420 ezer Ft.
2. Költségvetési támogatás felhasználása
Az Egyesület 2011-ben 3.752.118 Ft normatív támogatást kapott.
3. A vagyon felhasználásának kimutatása
Bevételek összesen 9.147.787 Ft.
Költségek, ráfordítások: összesen 8.083.375 Ft.
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
Tárgyévben és azt megelőző évben szervezetünk cél szerinti juttatást

nem adott.
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalap-

tól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértéke

Az Egyesület 2011-ben ilyenfajta támogatást nem kapott.
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve

összegének kimutatása
Az egyesület vezető tisztségviselői nem részesültek semmilyen jutta-

tásban.
7. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója:
Az egyesület, mint fenntartó családi napköziket működtet. 
Nagy hangsúlyt fektetünk a családias légkör megtartására. Az ünne-

peinket, hagyományainkat több alkalommal a szülőkkel és testvérekkel
együtt ünnepeljük, pl: karácsony, farsang, húsvét, gyermeknap. Ezek
az alkalmak lehetőséget biztosítanak arra, hogy a családok egymást is
megismerjék. Több család azóta szoros baráti köteléket alakított ki,
amely egymás segítésére is kiterjed. Egyfajta közösség építését is vé-
gezzük. Néhány helyi civil szervezettel is jó kapcsolatunk alakult ki.

Működésünkkel elősegítjük a gyermekek szocializációját és a szülők
munkaerőpiacra történő visszaállását.

Álláslista, oktatás az
álláskeresőknek

A „MISA” Alapítvány égisze alatt működő Szenior Foglalkoztatási
Klub április 24-én tartotta összejövetelét Dunavarsányban a
Művelődési Házban. Mivel a legutóbb is voltak új munkanélküliek, így
először az álláskeresés legfontosabb tudnivalói kerültek terítékre. Ezt
követően – mivel a jelenlévők közül az életkoruk alapján többen ötven
és hatvan év között vannak –, az új nyugdíjtörvény megbeszélését
kezdtük el. Ezután az álláslistából válogattak a jelenlévők.

Folytatódott az ingyenes angol nyelvoktatás, valamint a Művelődési
Ház technikusa által vezetett alapfokú számítógépes oktatás is. Ez utób-
bi a technikai eszközök korlátozott száma miatt új jelentkezőket egye -
lőre nem tud fogadni.

A klubvezetőség nevében:                                                   Dr. Gligor János

A Baktay Ervin Gimnázium
(Dunaharaszti) jubileumi

találkozót hirdet!
Iskolánkat 1962-ben alapították. Ennek a fél

évszázadnak a tiszteletére jubileumi találkozót
szervezünk 2012. szeptember 21-én és 22-én.
A pénteki napon ünnepélyes megemlékezés a
József Attila Művelődési Házban, a szombati
napon találkozó az iskola épületében (Dunaha-
raszti, Baktay tér 1.). Amennyiben Ön a Bak tay
Ervin Gimnáziumban (1973-ig Dunaharaszti
Általános Gimnázium, 1975-2011 között Bak -

tay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola) szerezte meg vég-
zettségét, és a programmal felkeltettük érdeklődését, szívesen látjuk a
találkozón! Kérjük, regisztráljon az eseményre levélben a fenti postací-
men, vagy a baktaytalalkozo@dhbeg.hu e-mail címen! Kérjük, jelent-
kezéskor jelölje meg, hogy mindkét rendezvényünkre el tud-e jönni!

Várjuk Önt szeretettel, hogy méltó módon ünnepelhessük középis-
kolánk 50. születésnapját! 

Sziráki György igazgató

Délegyházi Máltai Szeretetszolgálat 
és a Mozgáskorlátozott Szervezet hírei

Áprilisban tartottuk a 7 új belépő tagtársainkkal együtt a Közgyűlésünket, ahol beszámoltunk egész évi munkánk-
ról. Április 29-én a Katolikus Templomban gyertyaláng adásával a Máltai zászló kibontása alatt tették le esküjüket.

Így a Máltai tagok létszáma 28 főre emelkedett, és még 4-5 segítőnk is időnként jelentkezik. A tagságba való belé-
pés legalább 3-5 éves gyakorlatot kíván, és a vezetőség döntése alapján valósulhat meg. 

Az első és második telephelyünkről már megkaptuk a ruhaszállítmányt, most még a Központtól várjuk. Betegeink-
nek, nagyon rászorulóknak fogunk csomagokat először elkészíteni, és május végén, illetve június elején tartjuk meg
udvari válogatásunkat.

Klubhelyiségünk most szinte napokra foglalt a Kölcsey Művelődési Központ bezárása, illetve az óvodások ott tar-
tózkodása miatt. Továbbra is nálunk tartják összejöveteleiket a klubok, és  a Falunapokra is itt próbálnak, továbbá a
ruha- és műanyagárusoknak is mi adunk most helyet, a falu vásárlása érdekében. 

Máltai Szeretetszolgálat Csoport és Mozgáskorlátozott Szervezet Vezetősége 



Kölcsey Művelődési Központ Hirdetés

Tábor óvodás és iskolás
gyerekeknek

A Kölcsey Művelődési Központ idén is megrendezi Aranykéz
Kézműves Táborát.

A tábor napközis jellegű. Minden nap 8 órakor kerékpárral indulunk
a tábor helyszínére, és 17 órakor érkezünk vissza a művelődési házhoz. 

Helye: Tavirózsa Kemping. Ideje: 2012. július 9-13.
A tábor díja: 13.000 Ft, mely tartalmazza a napi háromszori étkezést,

az egynapos kirándulás költségeit és az anyagköltséget. Befizetésének
határideje: június 30.

Jelentkezni 6 éves kortól lehet.

Idén először óvodáskorú gyerekeknek is szervezünk tábort, ahol
a gyerekek különböző foglalkozásokon vehetnek részt, kézműves ked -
hetnek, táncolhatnak, énekelhetnek, játékokat tanulhatnak és sokat
játszhatnak. 

A tábor időpontja. 2012. július 23-27. Minden nap 8 és 12 óra között.
Helye: Kölcsey Művelődési Központ 
A tábor díja: 3.000 Ft, mely tartalmazza a reggeli, tízórai díját, az

anyagköltségeket.

Jelentkezés és bővebb információ:
Kölcsey Művelődési Központ 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.
06-24/212-005, 06-30/864-4365

Derzsi Kata művelődésszervező

Flavonos klub
Ismét vidám és jó hangulatban zajlott a Délegyházi Flavonosok Klubjá-

nak találkozója.
Vendégünk, Ócsai Mari igen ízletes ételt készített számunkra, és szíve-

sen megosztotta a receptet is, hogy bárki kipróbálhassa:

Hamisított PICKLE receptje (a megadott mennyi -
ségek TIZED RÉSZÉT készítettem el):

4 liter bármilyen zöldség vagy gyümölcs sütve vagy főzve, de legin-
kább párolva (esetünkben brokkoli és padlizsán)

+ fűszerkeverék: 3 ek. kurkuma
3 ek. cukor
3 ek só
1,5 ek. citromsav
1,5 ek. feketesó
1,5 ek. hing
(és itt lenne még 1,5 ek. chili és 3 ek. darált
fekete mustármag, de ezeket kihagytam,
ezért hamisított)

+ fél liter olaj ( én olívát használtam )
Mindez feltálalva teljes őrlésű rozsos tökmagos kenyéren. 
Mellé kóstoltunk nyersen: zöld spenót leveleket, petrezselymet, beázta-

tott vörös lencsét.
A Délegyházi Flavonosok Klubja a Facebook-on is megtalálható, ér-

demes meglátogatni, érdekességek, képek, cikkek és aktualitások várják a
kedves olvasót!

Ha Ön is kedvet kapott a klubhoz, akkor jöjjön el legközelebbi találko-
zónkra!

Minden hónap 2. péntekén 18 órától találkozunk. 
Június 8-án a jó időt kihasználva szabadtéri programot tervezünk, hely-

szín: Robinson park 5/2.
Tóth Ilona

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

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

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

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

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

(OTP: 11742180-15734769)  után adhatják fel.
Kölcsey Művelődési Központ – Ügyintéző: Derzsi Katalin

Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.
E-mail cím: delegyhazihirek@gmail.com • Tel./Fax: 24/212-005

Délegyháza Község Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztály
2337 Délegyháza, Árpád u. 8.

EGÉSZSÉGNAP
Szerettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt 2012. július 1-jén a Kölcsey Művelődési Központban tartandó
EGÉSZSÉGNAPRA. Szánjon Ön is egy napot az egészségére! Előadásokkal, érdekes ételekkel, tréningekkel,

bemutatókkal, gyerekfoglalkoztatóval várjuk Önt és családját 10 és 18 óra között.
Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.



Iskolánk életéből

Madarak és
fák napja

Egy borús májusi reggelen kirándulni
mentünk az osztállyal. Egészen Agárdig bu-
szoztunk. Nagyon jó volt! A szabadban ebé-
deltünk. A negyedikesekkel beszélgettünk a
túrázásról, madarakról. Én feladatokkal is
készültem, a nádi énekes madarakról kérdé-
seket készítettem. Anya segítségével memó-
riakártyát, kirakót csináltam.

Később hajókázni mentünk a Nadappal,
ami érdekes volt, mert még sosem hajókáz-
tam. Azután egy bácsi pár madárfiókát muta-
tott. Aranyosak voltak. Majd ugrálhattunk a
levágott nádon is, ahol néhány sebet is sze-
reztem. Nem bánom a sebeket, mert a játék
mindenkinek nagyon tetszett. Estefelé fárad-
tan, de sok élménnyel tértünk haza.

Nádasdy Eszter 3. osztály

„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek
be a Krisztus törvényét.” Ez a bibliai idézet ösz-
tönzi azon embereket, akik a Református
Dunamenti Kistérségi Diakónia tagjai. A
Szeretetszolgálati Iroda célja az egyház gyüle-
kezeteiben, közösségeiben és intézményeiben
folyó szeretetszolgálati munka segítése, fejlesz-
tése, a munkatársak támogatása. A szolgálat el-
nöke, Konta Benőné, Piroska töretlen lelkese-
déssel és lendülettel szervezi az egyesület prog-
ramjait.

Május 12-re kirándulássorozatot szervezett,
melyre iskolánk diákjai is meghívást kaptak.
Ezen a szombati napon a 6. b-sek, osztályfőnö -
kük (Kaltenecker Edina), valamint intézmé-

nyünk igazgató asszonya (Molnár Antalné, Éva
néni) vállalta, hogy képviseli kis közösségünket.

Első állomásunk a Kresz Géza Mentő Múze-
um volt, ahol sok érdekességet tudtunk meg a
mentőszolgálat múltjáról, jelenéről. Egy kis idő-
utazáson is részt vehettünk, a múzeum garázsá-
ban kiállított veterán mentőautók megcsodálá-
sával.

Ezt követően a Magyar Hospice Alapítvány
budapesti székhelyére látogattunk el. Hazánk-
ban 1991-ben alakult meg a Hospice Alapít-
vány, melynek célja a daganatos betegek testi
és lelki szenvedéseinek enyhítése, melyben el-
sődlegesnek az emberi méltóság megőrzését
tartják. Egy bemutatkozó film segítségével mi

is betekintést nyerhettünk
az alapítvány működésé-
be. Az osztály tagjai raj-
zokat készítettek, ezzel
próbáltunk meg egy kis
jókedvet, mosolyt csempészni a bennlakók
mindennapjaiba.

Az időjárás nekünk kedvezett, így még bele-
fért egy villámlátogatás a Margitszigetre.

A jövőben is részt kívánunk venni a Diakónia
által rendezett programokon, bízva abban, hogy
gyerekeink is élvezik ezen színvonalas, lélek-
melegítő eseményeket.

Kaltenecker Edina
of.

Gratulálunk!
A „Rigó énekeljen! 2012.” Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatversenyen a dél-

egyházi „Alakulat” csapat V. helyezést ért el.
Tagjai: Nagy Blanka, Pfeiffer Fanni, Tisza Szabolcs, Takács Ádám és Cseh Krisztián. Nekik és

felkészítőjüknek, Bednárik Ilona tanárnőnek is gratulálunk a nagyszerű eredményhez!

Madarak és fák napja
Május 17-én, csütörtökön 8 órakor a Velencei-tóra utaztunk.
Az úton nagyon jól éreztük magunkat. Amikor megérkeztünk Dinnyésre nagyon fújt a szél. Az

1-2. osztályosok a Madárdal tanösvényt járták be először. A 3-4. osztályosok pedig feladatokat
oldottak meg. Azután az alsó csapat hajókázni ment a Velencei-tóra. A nap második részében a 3-
4. osztályosok is bejárták a tanösvényt. Ez a nap hasznosan telt el, megismertük a Velencei-tó nö-
vény- és madárvilágát. Sok érdekeset láttunk. Lehet, hogy a szüleimmel is el fogok látogatni erre
a szép tájra. Riebl Angéla  4. osztály

Részt vettünk a Nárcisz programon



Iskolánk életéből

Államtitkári  láto-
gatás képekben

Sportos gyereknap
iskolánkban

2012. május 25-én iskolánk tanulói gazdagabbak lettek egy
korszerűen felújított sportpályával, a tornabemutató és a gyermeknapi
programok sok-sok nagyszerű élményével. E napon került sor a torna-
csarnokunk névadó ünnepségére is: Mekler Lászlóról, volt igazgatónk-
ról neveztük el. Márványtábláját özvegye és leánya jelenlétében, ünne-
pélyes keretek között lepleztük le.

A Hunyadi János Általános Iskola minden tanára, tanulója és  dolgo-
zója alaposan kivette a részét abból a nagy munkából, amelynek
köszönhetően ez a nap tartalmasan és emlékezetesen telhetett el. Köszö-
netünket fejezzük ki Délegyháza Polgármesterének és  Önkormányzatá-
nak, hogy a sikeres pályázaton felül anyagilag is támogatták rendezvé-
nyünket. Hálásak vagyunk a Szülői Közösségnek is, amiért segítettek
gyermekeinknek felejthetetlenné tenni az idei Gyermeknapot.

Május utolsó napjára a tornabemutatót visszatapsolta a közakarat,
ugyanis Tállai András úr, a Belügyminisztérium önkormányzatokért
felelős államtitkára elfoglaltsága miatt akkor tudta megtekinteni osztá-
lyaink pályaavató sportbemutatóját. Ő is elismeréssel beszélt Önkor-
mányzatunk és iskolánk teljesítményéről.



Iskolánk életéből

Tornaünnepély képekben



Íjászat 

Íjászat
Az előző cikkben már jelzett Vecsési verseny április 28-án az eddigiek-

nél is nagyobb sikert hozott a nyolc főből álló csapatnak. Most először há-
rom gyermekversenyző is volt velünk. A verseny szép környezetben, egy
horgásztó körül elhelyezett 20, zömében 3D-s célból állt.

(Ezek a célok életnagyságú, polifoamból öntött állatalakok.)
Az igazi meglepetést az eredményhirdetés hozta számunkra.
Márton Kristóf mini kategória, vadászreflex, I. hely, érem, oklevél
Márton Dániel gyermek kategória, vadász reflex, I. hely, érem, oklevél
Takács Ádám gyermek kategória, vadászreflex, II. hely, érem, oklevél
Bicskei Gábor ifi kategória, tradicionális, I. hely, érem, oklevél
Bicskei László felnőtt kategória, tradicionális, I. hely, érem, oklevél
Mészáros Gyula felnőtt kategória, vadászreflex, I. hely, érem, oklevél
Márton Tibor felnőtt kategória, vadászreflex, II. hely, oklevél
Márton Tibor felnőtt kategória, olimpiai reflex, I. hely, érem, oklevél
Léhmann Antal senior kategória, tradicionális, I. hely, érem, oklevél
Becz Attila barátunk csigás íj kategóriában szétlövéssel maradt le a do-

bogóról a nagyszámú induló közül. Viszont a tóátlövés versenyszámban a
II. helyezést érte el 70 méteres távon. Mészáros Gyula ugyanitt a III. he-
lyezést érte el, mindketten oklevelet kaptak.

Ez a verseny úgy zajlott, hogy a tó túlsó partján elhelyezett életnagysá-
gú vaddisznó alakot kellett a vízfelületen átlőve eltalálni. Ennél nagyobb
távolságból leadott lövésekből nem született találat.

A Faluszépítő Egyesület által rendezett majálison a házi versenyünk
eredményei a következők:

Léhmann Antal: I. hely, serleg, oklevél

Bicskei László: II. hely, oklevél
Bicskei Gábor: III. hely, oklevél
A következő verseny Táborfalván került megrendezésre május 19-én,

mely szintén szép eredményeket hozott.
Márton Dániel gyerek kategória, vadászreflex, I. hely, érem, díszoklevél
Bicskei Gábor ifi kategória, tradicionális, I. hely, érem, díszoklevél
Bicskei László felnőtt kategória, tradicionális, II. hely, érem, díszoklevél
Becz Attila felnőtt kategória, vadászreflex, III. hely, érem, díszoklevél
A Falunapokon is tartunk bemutatót és kedvcsináló lövészetet. Minden

érdeklődőt és majdani csapattársunkat szeretettel várunk a rendezvényen.
Léhmann Antal

Táborfalva

Vecsés



XX. Délegyházi Napok
Június 16. Szombat 10 óra – Ünnepélyes megnyitó

Hogy a XX. Délegyházi Napok ünnepélyes megnyitójára már minden
délegyházi ébren legyen, arról a Csokréta Asszonyklub és a Délegyházi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai gondoskodnak, akik énekelve, pálinká-
val ébresztik korán reggel a község lakóit.

Az ünnepélyes megnyitó 10 órakor veszi kezdetét, amikor elhangzik
kürtön a nyitószignál. Majd Dr. Riebl Antal, polgármester elmondja ünne-
pi beszédét. Ezután a hagyományokhoz híven átadásra kerülnek a kitünte-
tések és polgárrá avatjuk az előző falunapok óta született gyermekeket.
Majd sor kerül a 2012-es Pünkösdi király megkoronázására is. Végül fel-
avatjuk Délegyháza új zászlóját. A hagyományokhoz híven a megnyitón
közreműködik a Kölcsey Kórus. Idén díszvendégünk lesz a Pa-dö-dő
együttes. 

Helyi fellépők

Június 16. Szombat 13.30
Volly AMI Délegyházi Bábjátszó csoportja, Sunny Girls Társastánc-

csoport, Rainbow Társastánccsoport, Pillangók Társastánccsoport,
Kanizsai Fanni, Margaréta Nyugdíjasklub, Csokréta Asszonyklub

Június 16. Szombat 20.30
Yaratma és a Szeráj Gyöngyszemei Hastánccsoport
Június 17. Vasárnap 11.30
Délegyházi Napsugár Óvoda, Hunyadi János Általános Iskola tanulói
Június 17. Vasárnap 14.00
Szomszédunk Dunavarsány:
Kantátika Férfikar, Mollissima Női Kar, Dunavarsányi Népdalkör
Június 17. Vasárnap 15.00
Délegyházi Ovis Néptáncosok, Délegyházi Kezdő Citerazenekar,

Délegyházi Népdalkör, Hunyadi János Általános Iskola néptánc cso-
portja, Keringészavar Néptáncegyüttes

Versenyek, vetélkedők

Június 16. Szombat 9.30– Labdarúgó mérkőzések.
Jelentkezés 9 óráig a Sportpályán, nevezési díj: 6.000 Ft
Június 16. Szombat 17.00– Tűzoltó vetélkedő gyerekeknek
IDŐPONTVÁLTOZÁS:JÚNIUS 16. SZOMBAT7.00
Horgászverseny gyerekeknek és felnőtteknek. Nevezés az I-es tónál,

7.00-7.30-ig, nevezési díj felnőtteknek 1500 Ft, gyerekeknek ingyenes. 
Június 17. Vasárnap 13.45– Pálinkafőző verseny
Nevezés tetszőleges számú pálinkafajtával, szombat és vasárnap a hely-

színen, legkésőbb vasárnap 13 óráig. Nevezési díj: 1 l pálinka (ízenként).
A pálinkák értékelését okleveles pálinkaszakértő végzi.

Eredményhirdetés: Vasárnap 13.45
Június 17. Vasárnap 16.30
Kutyaszépségverseny.
Nevezni szombat-vasárnap az önkormányzat információs sátránál le-

het, legkésőbb vasárnap 16.15-ig. Nevezési díj: 200 Ft.

Sportbemutatók

Június 16. Szombat 14.30
Délegyházi Karate Sportegyesület (Ovis, felnőtt)
Június 16. Szombat 16.00– Motoros bemutató
Június 16. Szombat 17.00– Íjász bemutató
Június 16. Szombat 18.30 – Magyar Shaolin Kung-fu Szövetség be-

mutatója dr. Robert Lyons kung-fu világbajnok vezetésével
Június 17. Vasárnap 14.30 – Czanik család sport bemutatója

Gyerekprogramok

Június 16. Szombat 15 óra  – Zene-Bona Társulat gyerekműsora
A színpadon és az előadó művészetben sokat tapasztalt énekesekből áll

a Társulat, rengeteg gyermekelőadással a hátuk mögött. 
Repertoáruk rendkívül széles, tartalmazza szinte az összes Disney és

mesedalt, gyermekeknek szóló musicalt (pl. Dzsungel könyve), Halász
Judit „örökzöldet”. Különös hangsúlyt fektetve azokra, amiket a gyerekek
leginkább kedvelnek!

Zenés-interaktív gyermekműsoruk óvodás és kisiskolás gyermekeknek szól.
Versikékkel és találós kérdésekkel terelgetik az aprónép fantáziáját,

dalról dalra bevonva őket a játékba. Véleményük, hogy még ha „csak”
gyerekdalokról is van szó, akkor is ugyanolyan fontos, hogy igényes, tar-
talmas és szórakoztató zenét kapjanak a gyerekek, olyan szövegvilággal,
ami róluk, nekik szól, s persze mindez legyen ritmusos, széphangzású.

Június 16. Szombat 16 óra – Kézműves foglalkozás
A Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

munkatársai ingyenes kézműves foglalkozást tartanak szombat délután.
Számos érdekes kézműves technikával ismerkedhetnek meg a
résztvevők, és szép saját készítésű tárgyakkal lehetnek gazdagabbak az
ügyes kezű gyerekek.

Június 17. Vasárnap 10 óra  – Micimackó előadás
Ki ne hallott volna már a Százholdas Pagony nevű helyről? S ki ne hal-

lott volna már a Pagony lakóiról?
Mindannyian ismerjük Micimackót, aki köztudottan szereti a mézet;

Nyuszit, aki mindig fontoskodik, és vannak barátai, rokonai és üzletfelei;
Malackát, aki nagyon félős; Fülest, aki gyakorta elhagyja a farkát; Tigrist,
aki ugrálni szeret a legjobban; Bagoly-t, aki igencsak tudálékos, és szeret a
rokonairól mesélni; Kangát és kicsinyét, Zsebibabát, és mindannyiuk ba-
rátját, Róbert Gidát.

Aki találkozni szeretne velük, mindenképpen látogasson ki vasárnap a
Délegyházi Napokra, ugyanis a klasszikus Micimackó mese életre kel a szín-
padon, Bánfalvy Ági és tanítványai előadásában, sok-sok dallal és tánccal.



XX. Délegyházi Napok
Koncertek

Június 16. Szombat 12 óra –Jó ebédhez szól a nóta – Farkas Zsolt
Farkas Zsolt cigány és magyar nótaénekest már ismerheti személyesen

a délegyházi közönség, hiszen 2010-ben már vendégünk volt Berki Béla
cigányzenekarával együtt, és hihetetlen nagy sikert arattak.

Június 16. Szombat 16 óra – Kiskunlacházi Fúvós Zenekar

A Kiskunlacházi Fúvós Zenekar is már számos ízben lépett fel Délegy-
házán, mindig elkápráztatva a közönséget nagyszerű, virtuóz, könnyed
hangvételű változatos játékával. Idén a  Magyar Nemzeti Rézfúvós Kvin-
tett In Memoriam Farkas Antal – A rézfúvós hangszerek világa című da-
rabját mutatja be. A Kiskunlacházi Ifjúsági Fúvószenekar előadásában
pedig ismert filmzenék fognak felcsendülni. 

Június 16. Szombat 19 óra – Dolhai Attila
Dolhai Attila nevét

számos kitűnő színházi
szerepe folytán jól is-
merheti a közönség, je-
lenleg is több darab-
ban szerepel, mint a
Cigányszerelem, a Miss
Saigon, a Koldusopera
vagy a Rómeó és Júlia. 

A televízióban is
gyakori vendég. Szá-
mos lemeze jelent már

meg, amelyekből egy aranylemez lett, egy pedig arany- és platinalemez.
Több zenei díjat is magáénak tudhat, 2004-ben és 2006-ban elnyerte

a Súgó Csiga díjat, 2005-ben az EMeRTon-díjat, a Magyar Rádió szak-
mai kitüntetését, 2005-ben neki ítélték a  Marshall-botot, a legtehetsége-
sebb pályakezdő díját, kétszer is elnyerte az évad musicalszínésze díjat,
2009-ben a Story Ötcsillag-díjat, vala-
mint szintén 2009-ben a Gundel
művészeti díjat vehette át.

Még több információ és videó hon-
lapján: http://www.dolhaiattila.hu/

Június 16. Szombat 19 óra 30 –
Kökény Attila

Kökény Attila 2000-ben kezdett el
énekelni. Hajókon, éjszakai bárok-
ban zenélt évekig. 20 éve játszik zon-
gorán. Dalait ő maga írja. Nyári
Kálmán zenésszel saját együttesük is
volt „FAIN” névvel, az együttesnek

egy videoklipje is megjelent „Szabad a Szívem” címmel. Az igazi is-
meretséget a Megasztár 5 hozta el neki, amibe gyermekei nevezték be.
A Megasztár 5 fináléjában Tolvai Renáta mellett küzdött az év hangja
címért. A Megasztárt nem nyerte meg, de 2010 legjobb férfi hangja
lett.

Június 16. Szombat 21 óra
– Aradszky László

50 éve a színpadon a táncdal-
fesztiválok kedvence, az olasz
slágerek meghonosítója, aki
nem csak a magyar lemezgyár-
tás első aranylemezét tudhatja
magáénak, de számtalan olyan
dalt is, amit kortól függetlenül
bárki kívülről tud, akár álmából
felkeltve is. 

Ha többet szeretne róla tudni,
akkor érdemes ellátogatni a
honlapjára: www.aradszky.hu,
vagy facebook oldalára, ha sze-
mélyesebb képekre, bejegyzé-
sekre kíváncsi:
http://www.facebook.com/
aradszkylaci

Június 16. Szombat 22 óra – Ideál Együttes
A szombat estét a hagyományokhoz híven bállal zárjuk, fellép az Ideál

Együttes. Az 1989 óta működő zenekart nem kell bemutatni a délegyházi
közönségnek, hiszen már több ízben felléptek nálunk. 

Több információt, képet, zenét a honlapjukon találhatnak:
http://idealegyuttes.atw.hu/

Június 17. Vasárnap 13.00 – Operett Voices
A társulat 2005-ben alakult, fiatal, tehetséges, képzett ének művé szek ből.

Fontos küldetésüknek tartják, hogy színvonalas műsoraikkal elkápráztassák
a Tisztelt Nagyérdeműt, és az elmúlt idők sikerélményeivel gazdagodva még
több embernek átadhassák azt a nagyszerű érzést, mely nem más, mint a ze-
ne szeretete és varázsa. A 19. Délegyházi Napokon már ők is bemutatkoztak
nálunk, és nagy sikert arattak, idén musical- és filmslágerekkel készülnek.

Június 17. Vasárnap 14.00
PASO Soundsystem (60-as évek ska, rocksteady, reggae soundsystem

show) Selecta Áfonya & Lipi Brownaz I-es tó partján.
22 órától pedig táncos after partyt tartanak a Tavirózsa Kempingben, a

Mighty Fishers tagjaival kiegészülve.

Június 17. Vasárnap 15 óra 30 – Szlama László és a Kéknefelejcs
Zenekar

1996-ban, 16 éve alakult a zenekar, vezetőjük Szlama László. Az együt-
tes kezdetben csupán citerazenekarként működött, amellyel a népzene ha-
gyományos, autentikus irányvonalát képviselte, majd 2006-tól nyitott a
moldvai tájegység felé. Országos népzenei minősítőn legmagasabb elis-
meréseik: háromszoros Aranypáva Díjasok, kétszeres Aranypáva Nagydí-
jasok és Vass Lajos Nagydíjasok.

Első lemezük 2011-ben jelent meg Hajladozik Nádszál címmel. 
2011 novemberében a Csík Zenekar előzenekaraként léptek fel.
Koncertjük után táncházat is tartanak a táncolni vágyóknak. Aki részt

vett a Tökfesztiválon, vagy a Télűző vígasságon az általuk tartott tánchá-
zon, az tudja, hogy kihagyhatatlan, aki még nem, annak épp itt az ideje,
hogy kipróbálja.

Bővebb információk honlapjukon: http://keknefelejcs.com/



Június 17. Vasárnap 16 óra 30 – Balogh Brothers 
A jazz zene kedvelőinek ajánljuk a televízióból is ismert Balogh

Brothers együttest. 

Június 17. Vasárnap 17 óra – Wall Street

A Wall Street Zenekar sem ismeretlen a délegyházi közönség előtt, hi-
szen többször léptek már fel nálunk, legutóbb a tavalyi falunapokon adtak
fergeteges koncertet.

A csapat 1995 óta van jelen a magyar zenei palettán. A zenekar már be-
járta az ország nagy részét. Olyan zenekarok előtt, illetve társaságában
játszottak, mint Black Out, Carmen, P.mobil, Beatrice, Pokolgép, Omen,
Pa-dö-dő, Nyers, Zanzibár, Love, Buldózer. Turnén szerepelnek a
Hooligans vendégeként, és a Junkies vendégeként is. Modern, ugyanakkor
mégis dallamos zenét játszanak. Saját szerzeményeiken kívül feldolgozá-
sokat is játszanak: Sunrise Avenue, Metallica, AC/DC, Europe, Guns 'N
Roses, Cult. Még több információ honlapjukon: http://wallstreetband.hu/

Június 17. Vasárnap 17 óra 30 – 
Mc Gyufa

Farkas György Gyula, bizonyára sokaknak
ismerős a név…

Mc Gyufa a Csillag Születik versenyén
nagy meglepetést okozott, amikor dadogása
ellenére egy fantasztikus rap produkcióval lé-
pett fel. 

Június 17. Vasárnap 18 óra  – Mighty Fishers
A The Mighty

Fishers egy „allstar”
csapat, a tagok a
Pannonia Allstars Ska
Orchestra (PASO),
Three Teadies és a
Dubaku zenekarokból
verbuválódtak össze.

A zenekar tradicio-
nális rocksteady, early
reggae és lover's rock
zenét játszik, egyedüli-
ként Magyarországon.

Az autentikus hang-
zást a nyolc tagú ban-
da hangszerelése ga-

rantálja: dob, basszus, gitárok, orgona, három főének, plusz három vokál.
Első kislemezük („High Four”) 2011 őszén jelent meg CD formátum-

ban, azóta elérhető online a Liquidator Music (ES) honlapján,
SoundCloud-on és sok másik dallal együtt a zenekar YouTube csatorná-
ján. A lemez egyik dala  megjelent a német Mad Butcher Records
Skannibal Party vol. 11 válogatáslemezén is.

A zenekar hivatalos facebook oldala: http://facebook.com/mightyfishers
A zenekar többek között megfordult már Pozsonyban (SK), Bécsben (A),

Schwäbisch Gmünd-ben (DE), illetve Baden-ben (CH) is (olyan
előadókkal mint Mr. T-Bone, Dave Hillyard vagy Larry McDonald). 

2011 decemberében a Gödör Klubban megrendezett Reggae X-mas
fellépői voltak, 2012 tavaszán pedig egy turné keretein belül
Franciaországba, Belgiumba és Ausztriába látogattak el.

A The Mighty Fishers sok más helyszín mellett meghívást kapott a hor-
vátországi Skaville 2012-re, és a Rototom Sunspalsh 2012-re is, így része-
se lehet Európa legnagyobb reggae fesztiváljának.

Ez az „allstar” banda eredeti rocksteady stílusával és hangzásával
felejthetetlen, egyedi színfoltja klubkoncerteknek és fesztiválprogramok-
nak egyaránt.

Június 17. Vasárnap 20 óra – Kowalsky meg a Vega
Az együttes régóta színesíti Magyarország zenei palettáját. A csapat

2011-ben nagy változáson ment át, Kowa ugyanis lecserélte a mögötte ját-
szó rocktriót egy kilencfős, elektromos és akusztikus hangszereket (trombi-
ta, tangóharmonika, akusztikus gitár, ütősök, hegedű stb.) egyaránt tartal-
mazó zenekarra. 

Délegyházán tavaly már láthattuk az új formációt. Az átalakulás óta a
10 főből álló zenekar már rengeteg nagysikerű koncertet tudhat a háta
mögött. 

XX. Délegyházi Napok



XX. Délegyházi Napok
Íme, egy beszámoló a lemezbemutató koncertjükről (forrás:

www.ekultura.hu)
„Ha az ember elmegy a Kowalsky meg a Vega egy-egy koncertjére, ar-

ra bizton számíthat, hogy tömeg lesz és fergeteges hangulat fog uralkodni.
És Kowa ezúttal is olyan karizmatikusan énekelt a színpadon, hogy a
nézők-hallgatók minden egyes megmozdulására azonnal reagáltak. Na
meg ezúttal még a szokásosnál is nagyobb energiabombának tűnt, hiszen
még futkározott is a színpadon, oda és vissza, oda és vissza. A hangszerek
mind remekül szóltak, több helyen még jobb volt a zene hangzása, mint
magán a lemezen. És pont ettől lesz jó egy zenekar, ezért járnak az embe-
rek a koncertjeikre. Eszméletlen hallgatni, ahogy a két trombita, a hegedű,
a harmonika, az akusztikus-, a torz- és a basszusgitár, a percussion és a
dobok hihetetlenül összetett, mégis könnyen befogadható zenét alkotnak,
melyre zseniálisan illeszkedik a pozitív szövegű ének!

Persze a különlegességek sem hiányozhattak az estéről, így a beígért
vonósnégyes is megjelent a koncert közepén, és ha nem is direktben, de a
tudat határán olyan fűszerrel járult hozzá a hangzásvilághoz, melyet so-
sem tudtam volna elképzelni. Többek között az „Új templom” című szám
is még profibb, még élvezetesebb dallá vált ettől. Egy másik meglepetés is
jutott az estére: FankaDeli is megjelent a színpadon és közösen adott elő
egy számot Kowáékkal, ami – mint kiderült – csak egy a közösen
készítendő új albumukról. Szóval jutott az estére épp elég meglepetés.”

Még több információ, kép az együttes honlapján:
http://www.kowa.hu/

Június 17. Vasárnap 21 óra 30 –Idols Tribute

Nem is olyan rég alakult a csapat, de már több koncertet is adtak az or-
szág különböző pontjain. Koncertjeiken nagy sikerük volt, mivel Billy Idol
zenéje igen népszerű itthon. És ami a meglepő, hogy a tizenévesektől egé-
szen az 50-es korosztályig megmozgattak mindenkit! Négytagú a zenekar,
frontemberük egyenesen Nápolyból, Mick Colangelo. Igyekeznek Billy
bácsi koncertjeinek hangulatát, és minőségét visszaadni műsorukkal. 

Június 17. Vasárnap 22.00 – Twin City CRB
A Twin City Country Rock Band 2011 nyarán alakult, hogy a hazai

rockélet hétpróbás, hatlövetű zenészei, akik felszántották már a me-
tál színpadokat, egy ravasz balkanyarral a country felé vegyék az
irányt.

A masszív rock alapokra helyezett műsorban saját dalok mellett
préri-kompatibilis rock és metál klasszikusok kapnak helyet. Kedvenc
kifejezéssel a „Female Fronted” csapat elsődleges célja a country
ritmusokat ötvözni a kemény rock hangzásával. 

Itt nem látsz amerikai nyakkendőt, nálunk nincs „jófiú” Bobby Ewing,
helyette Alice Cooper, AC/DC, MrBig. Ez a legkeményebb country zene. 

Még több információ honlapjukon: http://www.twincity.hu/

Szórakoztató műsorok, programok

Június 15. Péntek 18 óra – Töredék Színház
Önként és dalolva – dalcsokor a magyar színház világából.
Kellemes estét tölthet velünk, aki a XX. Délegyházi Napok első

előadására ellátogat.

A Töredék Színház művészei által előadott népszerű slágerek nagyszerű
szórakozást ígérnek, olyan dalokat hallgathatunk meg, mint a Gyere te ní-
mand!, Nem csak a 20 éveseké a világ, Hajmási Péter…

További információk honlapjukon:
http://www.wix.com/toredekszinhaz/toredek

Június 15. Péntek 20 óra – Nosztalgia Est, karaoke
A Délegyházi Nosztalgia Klub fél éve működik nagy sikerrel. Kétheten-

te találkoznak, hogy egy kellemes, szórakoztató énekkel, zenével, tánccal
teli estét töltsenek együtt. 

Vendégeik lesznek: - Alby; - Mr. Joe; - Dittmar.
Több információ honlapjukon: http://nosztalgia.lapunk.hu/

Június 16. Szombat 18 óra – Ihos József
Ihos József, Kató néni, ki ne ismerné őt? Már többször szerepelt Dél-

egyházán, s mindig feledhetetlen vidám perceket szerzett a közönségnek.

Június 17. Vasárnap 12 óra 30 – Soroksári Vidám Favágók
Soroksári Vidám Favágók Tánccsoport 2001-ben alakult nyolc lelkes

soroksári „fiúból”. Később bővítették létszámukat az új produkciókba,
bevonták feleségeiket, barátnőiket.

Az amatőr tánccsoport közös feladata a koreográfia elkészítése és a
táncok betanulása, valamint a zeneszámok felkutatása nem kis munkát
igényel, de a csoport – ami már baráti társasággá fejlődött – nagyon szí-
vesen teszi ezt szabadidejében. Ezekkel a táncokkal színesítik Soroksáron
a nagy hagyománnyal rendelkező német nemzetiségi kultúrát.

Folyamatos felkéréseket kapnak és a lehetőségeikhez mérten el is fo-
gadják ezeket. Az ország számos pontján és külföldön is vendégszerepel-
tek nagy sikerrel. A Tánccsoport a 15. Magyarországi Német Nép tánc -
fesztiválon bronz fokozatot ért el.



Hirdetések

Születésnapi zsúrok, gyerek-partyk rendezését
vállaljuk Családi napközinkben, hétvégi 

alkal makra 2 éves kortól kisiskolás korig.
Megbíz ható (szakképzett) animátoraink

vezetésével bonyolítjuk a rendezvényeket! 
(Tortaszeletelés, köszöntés, program, 

játszóház szervezése)

Választható programjaink:
– Arcfestés

– Lufihajtogató bohóc
– Ügyességi és sport játékok

– Kreatív tevékenységek

Igényesen kialakított játszó kerttel (trambulin,
mászóka, csúszda, hinták), valamint rossz idő
esetén családi napközi csoportszobáiba várjuk

a vendégeket!

Érdeklődni:
Telefonon: 06/30 692 1072 – 

Mártonné Sz. Ágnes

Újranyílt a Júlia
Virágüzlet

Szeretettel várom régi és új vevőimet.
Ballagásra szeretettel várom megren-

delésüket, 2500 Ft felett ingyen ballagási
szalag, több csokor esetén 10% kedvezmény,
5000 Ft felett ingyen szalag és csomagolás.
Főkoszorú rendelés esetén 10% kedvezmény,

koporsó vagy urnadísz ingyen. 
Egész évben ezekkel a feltételekkel várom

kedves vevőinket!
Esküvői és más nagyobb rendezvényekre

díszítést vállalok. 
Rendelésre házhoz is megyek!

Cím: Délegyháza, Rákóczi út 280/3.
Telefonszám: 70/429-1479



Községünk életéből

Május elsején – ahogy lassan ez már hagyományossá válik – az evezős
csapat ismételten részt vett a majális rendezvényen. Két hajóval és egy
egész sor segítőkész csapattaggal vonultunk ki reggel 8 órakor a tópartra.

Felállítottuk közösen a pultunkat, kihelyeztük a már nyert, illetve az
aznapi díjakat. A lányok ügyesen kezelésbe vették a pulpitust, amin az
érmek és a kupa álltak,  és szemet gyönyörködtető módon feldíszítették.
A fiúk közben kihelyezték a reklámplakátokat, amelyeket támogatóink
adtak. 

Szeretnénk köszönetet mondani az „R”-LÁNC Bt.-nek a nagy értékű
élelmiszer adományáért, valamint a délegyházi Barkács és Vasáru üzlet-
nek, hogy megajándékozta csapatunkat egy több ezer forintot érő gázró-
zsával, továbbá köszönjük Purthál Sándornak és Purthál Györgyinek élel-
miszer alapanyag és készpénz adományaikat.

Támogatóink nélkül nagyon nehezen tudnánk előrejutni, így valóban
nagy segítség számunkra minden apró támogatás! Köszönjük!

Miután kihelyeztük tehát a plakátokat, illetve a saját tájékoztatóinkat is,
elkezdődött a vendégek fogadása. Nagy örömünkre szolgál, hogy idén is
nagyon sokan érdeklődtek az evezés iránt, és talán új csapattagokra is szert
tettünk.

Vendégeink jelentkezhettek egyszerű pihentető csónakázásra, vagy a
délután 2 órakor kezdődő amatőr versenyünkre. Ez a verseny egy szlalom

részből, egy vízből mentés részből és egy gyorsasági részből állt. A csapa-
tok egyenként teljesítették a távot, és időméréssel dőlt el a végeredmény. 

Az első helyezett egy arany serleget nyert, a második helyezett ezüst,
míg a harmadik bronz érmet. Gratulálunk minden csapatnak!

A versenyszám után tovább folytatódott a pihentető csónakázás a tava-
kon. Megcsónakáztattuk nagymamáinkat is, akik egész nap ott tüsténked-
tek mellettünk és sütötték a finomabbnál-finomabb szalonnás kenyereket
vendégeink és csapattagjaink számára. Köszönjük az ő fáradságos mun-
kájukat is!

A nyugdíjas klub néhány tagja után szeretnénk köszönetet mondani Dr.
Kováts Lajosnak is, aki biztosította számunkra egész nap az orvosi ügye-
letet, ezzel biztonságot adva nekünk. Emellett gratulálunk neki is, hiszen –
ugyancsak versenyen kívül, de – ő is végigevezte velünk a kijelölt útvona-
lat, és benne van a nyertes csapatban!

Minden tagunk meglehetősen sokat evezett ezen a napon, és a nagy me-
legnek és verőfényes napsütésnek köszönhetően azt hiszem sokan le is ég-
tünk, de mindezek ellenére jól szórakoztunk, és élveztük, hogy evezhe-
tünk és együtt lehetünk.

A nap végére így kellőképpen elfáradtunk, de sokak szerint sikeres na-
pot zártunk!

Legyen ez így jövőre is!
Cserepes Cecília

Május 1. Tóparti-party
Idén immáron 5. alkalommal rendezte meg a Délegyháza Faluszépítő

Egyesület a Majálist Délegyházán. Lassan reméljük, valóban hagyo-
mánnyá válhat ez a programunk, és sikerülhet egyre több környékbelit is
idevonzanunk a helybeli lakosok mellett; ezzel próbálva tenni valamit a
turizmus újra  fellendüléséért.

Az időjárással ebben az évben is nagy szerencsénk volt és az eső helyett
verőfényes napsütés kísérte programjainkat. A nagy meleg ellenére azt hi-
szem, kijelenthetjük, hogy idén sem volt kevesebb látogatónk, mint ta-
valy, ami nagy örömére szolgál a rendezőknek!

A látogatószám mellett emelte e nap színvonalát, hogy Dr. Riebl Antal
Polgármester Úr színvonalas beszédével nyitotta meg ünnepünket. Ezúton
is szeretnénk neki köszönetünket kifejezni!

A megnyitó után folytatódtak már-már hagyományosnak mondható
programjaink. A különböző árusok mellett idén is jelen volt megszokott
ugrálóvárasunk, a helyi lovászok, akik mindig igyekeznek minél több em-
bert bevonni a lovaglás és a lovaskocsizás élményébe. Idén sem maradha-
tott el a kézműves ügyeskedő a gyermekeknek, az arcfestés a kisebbek-
nek, a sakkverseny, reggel a horgászverseny, utána pedig a főzőverseny,
ahol mindenféle specialitásokat kóstolhattunk. Kóstolásban azoknak is le-
hetett részük, akik a lángosevő versenyen vettek részt. Néhány fiatal, vala-
mint a Végelgyengülés Tömegsport szervezésében különböző játékos
vetélkedőkre is sor került. Így volt petángozás, zsákbanfutás, patkódobás
és sok-sok más érdekes játék. Mindemellett természetesen idén is volt bi-
ciklis ügyességi verseny, aszfaltrajzverseny, és idén újdonságként megte-
kinthettünk egy rendőrautót, és egy rendőrmotort is kipróbálhattunk. A
Délegyházi Önkéntes Tűzoltók is kivonultak a térre, és legújabb autóik tu-
dományát bemutatva szórakoztatták a résztvevőket. Nagyon élvezetesnek
bizonyult, amikor a rekkenő hőségben a vízsugár útjába állhattunk egy kis
felfrissülésért!

Idén újdonságként jelent meg a majálison a Bolhapiac, amit a nagy
érdeklődésre és sikerrre való tekintettel a szervezők szeretnének hagyo-

mánnyá tenni. Valóban sokak számára nagy segítség ez, hiszen akár cik-
kek cseréjére is van lehetőség. Augusztus 20-án lesz a következő bolhapi-
ac. Oda is várunk minden árulni vágyót és érdeklődőt szeretettel.

A bolhapiac mellett újdonság volt még a hangtechnikánk. Idén új csapat
vállalta a hangosítást. Köszönjük munkájukat, hiszen remekül helyt álltak
kéréseink dömpingje közepette!

Természetesen a Faluszépítő Egyesület két altagozata, az íjászok és az
evezősök is érdekes és élményteli programokkal színesítették a napot. Az
íjászok fergeteges bemutatót tartottak, majd pedig versenyeket rendeztek
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Időközben természetesen minden-
ki tehetett egy próbát, milyen nehéz is eltalálni azt a hatalmas céltáblát.
Sok érdeklődő volt, és talán ez alkalommal is kedvet kaptak páran ahhoz,
hogy rendszeresen részt vegyenek az íjászaink edzésein és egy remek csa-
pat tagjai legyenek, hiszen május elsején ismét megmutatták magukat az
íjászok, hogy milyen ügyesek és milyen remekül tudnak együttműködni!
Példaértékűek!

Amíg az íjászok az elkerített területeken bemutatót tartottak, az
evezősök addig a tóparton fogadták a vendégeket. Örömünkre szolgált,
hogy idén is legalább ugyanannyian érdeklődtek az evezés iránt, mint az
elmúlt években, és az íjászokhoz hasonlóan nálunk is akadt pár érdeklődő,
aki szeretne csapattag is lenni. Vendégeink csónakázhattak, melynek so-
rán csapattagjaink nagy lelkesedéssel segítettek a kormányzásban, nevez-
hettek versenyre, melynek díjazása egy kupa és két érem volt. Gratulálunk
az összes versenyzőnek, kíváló eredményeket értek el. A gratuláció mel-
lett szeretnénk megköszönni a nyugdíjas klub néhány tagjának is, hogy tá-
mogatásképpen szalonnáskenyereket árultak az evezős csapat hasznára.
Köszönjük a munkájukat!

Végezetül pedig szeretnénk köszönetünket kifejezni mindenkinek, aki
bármely módon segítette rendezvényünk létrejöttét, és a programjaink szí-
nesítéséhez is hozzájárult. Természetesen azt sem szabad elfelejtenünk,
hogy mindezt a közönség jó kedvéért tettük, így megfelelő közönség nél-
kül nem alakulhatott volna ilyen jól ez a nap. Reméljük jövőre még többen
leszünk, és hogy legalább ilyen jól fogunk szórakozni ismét!

Cserepes Cecília

Május 1-je evezős szemszögből



Községünk életéből

Országos Ifjúsági Vízi Találkozó
Nagy örömmel számolhatok be róla, hogy a 2012. évben rendezett OIVT-n  kis létszámmal

ugyan, de sikerekkel képviselhettük Délegyháza sportszerető ifjait. 
A Magyar Gyermek- és Ifjúsági Flotta Egyesület (melynek a Délegyháza Faluszépítő Egyesü-

let evezősei révén is tagja) immár 22. alkalommal az idén is megrendezte a versenyekkel színesí-
tett evezős találkozót számos település csapata számára. A házigazda szerepét a május 18-20-ig
tartó eseményre Szigetszentmárton vállalta fel. A szépen felújított csónakházban, és annak kör-
nyezetében hatalmas ligetben biztosították a táborozás, a játék és az étkezés lehetőségét. A több
szektorból álló melegvizes fürdő-WC blokk biztosította az egészséges ott tartózkodás alapjait. A
Kis-Duna és a remek időjárás pompás feltételeket hagytak a zavartalan versengésre, a felhőtlen
szórakozásra. Emellett természetesen köszönettel tartozunk a házigazdák önzetlen, szeretettel teli
fogadtatásáért, a finom ételekért, amit 14 helybeli felnőtt tag biztosított számunkra még hajnali 2-
kor is. Az igazán mély baráti beszélgetésekre csak ez idő tájt volt lehetőség az éjszakai
nyereményvásárlás (csak a beérkezés után lehet tudni miből mennyit kell beszerezni) és a
következő napi felkészülések után. Nem kis feladat ez, hiszen 104 résztvevő volt a helyszínen 41
sátorban, ebből 6 versenyző és egy kísérő Délegyházáról. Azonban mégis elmondhatjuk, hogy mi
számos értékes nyereménnyel és élménnyel gazdagodva érkeztünk haza, hiszen a nyeremények
értéke megközelíti a teljes befizetéseinket. 

A találkozó teljes költsége számunkra 31.400 Ft-ra rúgott, amelyből 16.400 Ft-ot az evezős ren-
dezvények korábbi adományaiból tudtunk fedezni, így a szülők terhe a 2 és fél napra mindössze
2.500 Ft volt. Gyermekeink nevében köszönök minden önzetlen támogatást. 

Kívánom, hogy jó példákból tanulva mihamarabb lehessünk ilyen rendezvények büszke házi-
gazdái Délegyháza lakóinak örömére!

Evezőseink honlapja: www.decs.hostzi.com Cserepes László

Egynapos buszos kirándulást szervez a Délegyháza Faluszépítő
Egyesület Délegyháza lakosságának és meghívott vendégeknek
az alábbi útvonalon:

Délegyháza vasútállomás 7:00-Poroszló Ökocentrum és vízi sé-
tány 10.00-12:30-ig –Tiszafüred szabad strand és Robin Kaland-
sziget 13:00-17:00-ig több választható programmal, 17:15-kor to-
vább Tiszaszőlősre a Szőlőszem Egészségfarmra 18:00-18:30-ig.
Majd helyzettől függően indulás haza Abádszalók érintésével.
Várható érkezés 22:00.

A kirándulás 2012. július 14-én 6:45-ös gyülekezéssel kezdő-
dik. Kérünk mindenkit, a csalódások elkerülése érdekében tartsa
be a határidőket!

A busz megtöltése esetén a fix utazási költség 2200 Ft/fő, ami-
ből 1000 Ft foglalási előleget kell befizetni 2012. 07. 04. estig. Ez
az utolsó határidő, ameddig a buszt lemondhatjuk. A buszköltség
fix ár, az utazók létszámával kell elosztanunk. Amennyiben kis
létszám miatt a személyenkénti ár 10%-nál nagyobb mértékben
megnövekedne, úgy a kirándulás elmarad, s a korábbi befizetők
visszakapják előlegüket. Határidőn túli lemondás esetén a foglaló
nem jár vissza! 

Rövid programismertetés: 
Idegenvezetésre alkalmas, légkondicionált járművel utazunk,

közben a szervező ismerteti a programlehetőségeket és a látniva-
lókat. 

Az Európában ritkaságnak mondható Ökocentrum és 600 000
literes édesvízi akvárium az első látnivaló, amely az idei tavaszon

nyitotta meg kapuit. Ennek belépődíja normál esetben 2600 Ft/fő,
de 15% csoportkedvezményre van lehetőség. Ez az ár tartalmazza
a csodás természeti értékeket bemutató Víz felett kiépített sétány
belépőjét is, amelyre kishajóval visz be a személyzet. Itt madár-
megfigyelő házakat, kilátótornyot és pihenőszigetet látogathatunk
néhány méterre a tündérrózsák között.

Második állomásunk Tiszafüred szabadstrand, ahol lehetőség
van olcsó, de finom ebéd fogyasztására a’la carte. A homokos, se-
kély vizű Tisza holtág kijelölt strandján hűsíthetjük díjmentesen
magunkat, és innen indul a tavaly megnyílt kalandsziget program-
ja is azoknak, akik vállalnak néhány száz méter sétát, vagy ügyes-
ségi-erőpróbát. Ez szintén vízi járművel közelíthető meg, mely-
nek költsége a belépődíjba van foglalva. Ez a sétálóknak 900
Ft/fő, a játékosoknak 3900, ill. 14 év alatt 2900 Ft/fő. Saját tapasz-
talatom alapján 55 év alattiaknak kiemelten ajánlom! A sport és a
természet örömeivel kb. 4 órán át töltődhetünk.

Harmadik állomásunkon csak a szemet és a torkot gyönyörköd-
tetjük hangulattól függő ideig. A szőlőszem szabadidő farm
vadászpincéjében elfogyasztható hűsítő után hazaindulunk. 

Kérem az érdeklődőket: jelentkezésüket ne halogassák, hogy
legyen idő pótbuszt rendelni! A foglalást megtehetik Derzsi
Katánál a Műv. Központban. 

Boldog napot kíván az utazásra a felelős szervező: 

Cserepes László 
További információ: +36 30 98 20 657

Iskolai
papírgyűjtés

Eredményei:
1. a osztály: 28,3 kg/fő
1. b osztály: 8,8 kg/fő
2. osztály: 120,7 kg/fő
3. osztály: 13,7 kg/fő
4. osztály: 19 kg/fő
5. osztály: 16,5 kg/fő
6. a. osztály: 68 kg/fő
6. b osztály: 37 kg/fő
7. osztály: 9,5 kg/fő
8. osztály: 19,6 kg/fő

Összesen 6074 kg papírt gyűjtöttek a
Hunyadiákok, gratulálunk mindenkinek! 

Külön köszönet Schneider Dániel, Bota
Levente 7. osztályos, valamint Bota Teréz és
Szmolár Petra 8. osztályos tanulóknak a se-
gítségükért.

DÖK

TISZA-TAVI BUSZOS KIRÁNDULÁS



Sport 

Tisztelt olvasók!

Május 12-13-án Súlycsoportos Gyermek, Serdülő, Ifi, Junior és U-20,
felnőtt férfi-női kata Össz Kyokushin Karate Világkupán indult az
egyesületünk pici válogatottja 3 fővel Szentesen. A versenyre 15 ország-
ból érkeztek. A csapat tagjai voltak: Horváth Veronika, Hájas Ádám, Mé-
száros Krisztián. A verseny nagy verseny volt, több mint 300 induló kara-
téssal. A díjak is magukért beszéltek. Minden dobogós gyönyörű kupában
részesült és különdíjakban. A csapat gyermek versenyzői alulmaradtak a
küzdelmekben, de nagyot harcoltak és kitettek magukért. Horváth Veroni-
ka harmadik helyezést szerzett és egy gyönyörű serleget. Szép volt Vero-
nika, csak így tovább!

Április 28-án egy övvizsga felkészítőre került sor Délegyházán. Ide
több felől érkeztek a karatésok, akiknek fontos a nyári vizsgája. Ez karate
szempontból már a formaidőzítés időszaka a vizsgákat illetően. 45 fő jött
össze az Általános Iskola Tornacsarnokában. Nagyon meleg idő volt, ami
nehezítette az edzést, koncentrációt. Május 19-én Pomázon jöttek össze
25-en készülve a nyári vizsgákra.  Nagy odaadással dolgozott mindenki.
Ha így dolgoznak a vizsgán is, sikerülni fog az övvizsgájuk. Gyerünk ked-
ves karatésok, még a célegyenesben bele kell húzni!

Sosai Oyama 10 danos mester így írt a szorgalomról: „Ha a rekordok
megdönthetetlennek tűnnek, teljes erőddel és szellemeddel túlszárnyalni
igyekezz azokat! Ez a tréning jelentése és értelme. Amikor ezeket a korlá-
tokat valaki ledönti, friss erő – mind szellemi, mind fizikai – birtokába jut.
Teljesen új és más ember lesz. Mindig emlékezni kell arra, hogy a korlá-

tok ledöntésének szenvedései új erőt adnak. Az edzés azt is jelenti, hogy
ezt mindig észben kell tartani a napi erőfeszítések során, száz és ezer na-
pon át. Az ősi módon való és ennyire kiterjedt edzések folytatása tartalmas
célok és kihívások nélkül csak pusztán szabadgyakorlatnak minősül. A
harci művészet értelmének végső jelentését nem a szóbeli magyarázatok
állóvizében lehet megtudni. A legfontosabb, hogy apránként mindig előre
haladjunk. Az, aki követi ezt az utat, egy napon ráébred, hogy sokkal erő-
sebb, gyorsabb, erőteljesebb és jobban képzett az összes technikában, mint
ahogy azt gondolta. Ellenfelei, akik erősebbnek, nagyobbnak tűntek, most
kicsik és gyengék.”

Június 10-én vasárnap 15.00-kor a Dunavarsányi Napokon, június 16-
án szombaton a Délegyházi Napokon lép fel egyesületünk egy nagyszerű
karate bemutatóval. Sorban ez a 18. Délegyházán. 

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

Marossy Károly 3 dan 
klubvezető 

Össz Kyokushin Karate Világkupa

Horváth Veronika bronzérmes!



Sport 

Eredményes szereplés a Fekvenyomó Világbajnokságon!

Ferenczi Krisztián ezüstérmes!
Hajós Bence 5. helyezett!

Három aranyérem a  Magyar  Fekvenyomó
Országos Bajnokságon!

Tisztelt olvasók!
Két versenyen vettünk részt az utóbbi időben,

ezekről időrendi sorrendben szeretnék beszámolni.
2012. április 28-29-én  a  Délegyházi Testépítő

Sportegyesület versenyzőivel részt  vettünk  a Jánoshalmán megrendezett
Magyar Fekvenyomó Országos Bajnokságon.  

Ez a verseny nagyon fontos volt a számunkra, ugyanis ezen a megméret-
tetésen tudtuk véglegesíteni válogatott keret tagságunkat a Csehországi
Fekvenyomó Világbajnokságra!                                                                                                                                        

Ez volt az első bajnokság,  ahol a versenyzőink fekvenyomó ruhában ver-
senyeztek, kicsit tartottunk a dologtól, de végül nagyszerű eredményeink
születtek! Ferenczi Krisztián  aranyérmes lett a 74 kg-os ifjúsági kategóriá-
ban, 160 kg-ot teljesített, ami új ifjúsági magyar rekord ebben a kategóriá-
ban. Krisztiánt beneveztük a junior 74 kg-os kategóriába is, amit ezzel az
eredményével szintén megnyert, így két aranyérmet sikerült szereznie ezen a
bajnokságon! Hajós Bence szintén aranyérmet szerzett a  83 kg-os junior ka-
tegóriában, 170 kg-ot nyomott, ami csak 2,5 kg-mal marad el az országos
csúcstól, véleményem szerint ezt a rekordot nagyon rövid időn belül meg-
dönti Bence. 

Megvan a válogatott kerettagság, irány Csehország!
2012. május 21-26. Csehország, Pilzen  Fekvenyomó Világbajnokság
A Délegyházi Testépítő Sportegyesület versenyzőinek sikerült sporttör-

ténelmet írniuk Délegyházán! Már a  Fekvenyomó Világbajnokságra való
kijutásunk is kivételes dolog volt, de amit ezek a délegyházi fiatalemberek
ezen a versenyen teljesítettek az egészen rendkívüli! Ferenczi Krisztián az
ifjúsági 74 kg-os kategóriában világbajnoki ezüstérmet  szerzett!!!

Ebben a súlycsoportban, a harmadik nyomásokig még teljesen nyitott volt
a verseny, a csoportból 5 fiúnak volt esélye a dobogós helyekre az utolsó pil-
lanatig! Nagy csatában végül is Ferenczi Krisztián a dobogó második fokára
állhatott fel, 165 kg-os nyomásával, ami új magyar ifjúsági rekord is egyben!
Krisztián abban is dicséretet érdemel, hogy hétfőn a hosszú autóút után szinte
csak pár órája maradt a pihenésre és utána már versenyeznie is kellett.

A junior fiúknál szerdán kezdődött a verseny, ahol a 83 kg-os kategóriá-
ban, Hajós Bence 175 kg-os teljesítményével az 5. pontszerző helyen
végzett! Hajós Bence ezzel az eredménnyel új junior országos csúcsot állí-
tott fel. Ez nagyon szép eredmény, mivel Bence a mezőny legfiatalabbjaként
19 évesen mérkőzött meg  22-23 éves sportolókkal, akik jövőre már a felnőtt
korosztályban fognak versenyezni.

Német, amerikai, japán, norvég, dán, svéd (hogy csak pár gazdagabb,
tehetősebb nemzetet soroljak fel) atlétáival vettük fel a küzdelmet és talán nem
kell külön ecsetelnem, hogy ezen nemzetek sportolóinak milyen anyagi és
technikai feltételek állnak rendelkezésükre és milyen nekünk. Mégis innen
Magyarországról, Pest megyében lévő kis településről, Délegyházáról a sze-
rény kis edzőteremből útnak induló fiataljaink megmutatták, hogy kitartással,
szorgalommal, tehetséggel a világ legjobbjai közé tudják beküzdeni magukat! 

Köszönetet szeretnék mondani fő támogatónknak Délegyháza Község
Önkormányzatának, hogy a szoros költségvetése ellenére is emelt összeg-
gel támogatta egyesületünket a Világbajnokságon való részvétellel kapcso-
latban.

Köszönet Ferenczi Ferencnek, hogy  biztosította autójával csapatunk ki-
szállítását Csehországba.

„A sport megtanít becsületesen győzni vagy emelt fővel veszíteni. A sport
tehát mindenre megtanít.” – Ernest Hemingway

Márton Róbert – Délegyházi Testépítő Sportegyesület

Ferenczi Krisztián Ifjúsági 74 kg ezüstérem Fekvenyomó
Világbajnokság Pilzen 2012

Hajós Bence Junior 83 kg V. helyezett Fekvenyomó Világbajnokság
Pilzen 2012

Ferenczi Krisztián 74 kg Ifjúsági és Junior Magyar Bajnok 2012

Hajós Bence 83 kg Junior Magyar Bajnok 2012



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

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

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

***

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

***

Eladó Délegyházán Dózsa György u. 9. szám alatt lévő családi ház,
Budapesttől 30 kilométerre. 2 szoba, előszoba, étkező, főzőfülke, fürdőszo-
ba, udvar, melléképületek, vezetékes víz, saját kútvíz, villany, csatorna,
konvektoros gázfűtés (működőképes állapotban, nincs kikapcsolva semmi).
Posta, boltok kb. 5 percre. Iskola, óvoda, vasútállomás, buszmegálló gyalog
max. 10 perc. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06-70-392-4968

***

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

***

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

***

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

***

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

***

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

***

Megbízható, leinformálható fiatalember kerti munkák (fűnyírás, faki-
vágás), valamint a ház körüli munkák elvégzésében munkát vállalna.

Telefonszám: 06-20-310-0676
***

Sürgősen, áron alul eladó 2 szoba összkomfortos ház. Délegyháza,
Dózsa György u. 7. szám alatt. 06-30-358-4769, 06-30-858-3419

***

Eladó ház Délegyháza, Kossuth Lajos u. 13. szám alatt, 700 négyszö -
gö les telekkel. (Összkomfortos.) 06-30-358-4769, 06-30-858-3419

Hirdetések  Tájékoztató  

Közérdekű telefonszámok:
1. Polgármesteri Hivatal

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

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

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

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

5. Könyvtár
Tel.: +36-24/412-172

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

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

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

9. Védőnő
Tel.: +36-24/412-128

10. Gyógyszertár
Tel.: +36-24/212-798

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Exkluzív, Kancsár Péter rovata  

Az ötlet – miszerint időnként vegyünk elő egy
korábbi beszélgetést – érdekes feladatnak ígérke-
zik mind az interjúalany, mind az őt kérdező szá-
mára. Lehet, hogy ma már nem ugyanazt kérdez-
ném, és nem is ugyanazt a választ kapnám? Lehet,
hogy az akkori sikerek mára már elkoptak vagy el-
lenkezőleg még jobban kiteljesedtek?

Varga Edit, a Magyar Televízió Híradójának
egyik műsorvezetője, két ikerfiú édesanyja. Nép-
szerűsége ellenére ma is ugyanaz a szép, művelt,
intelligens, kedves és barátságos lány maradt, mint
akkor volt, amikor 2003-ban először tűnt fel a kép-
ernyőn. Anyák napjáról, gyereknapról, szülő-gyer-
mek kapcsolatról beszélgettem vele két évvel ez-
előtt – és tettem ezt most is, mert azt hiszem nem
kis feladat két örökmozgó gyermek mellett helyt-
állni az élet több területén.

- Milyen gyermek volt a kicsi Edit? Okoztál „fej-
fájást” a szüleidnek vagy mindig mindenben szót
fogadtál? Kicsiként milyen játékokat szerettél, mi-
vel szerettél játszani, milyen iskolás voltál?

- Erről leginkább anyukámat kellene megkér-
dezni; nekem azt mesélte, hogy nagyon barátsá-
gos, érdeklődő, talpraesett, jószívű és segítőkész
kislány voltam. Ha végig gondolom, ezek ma is
jellemzőek rám. (nevet) Tudjuk, idővel megszé-
pülnek az emlékek, nyilván nem voltam mindig
mintagyerek, de renitens sem és a fő szabályokat
betartottam. Az iskolában eleinte osztályelső vol-
tam, később már csak a nekem fekvő tantárgyak-
ban jeleskedtem. Korán megmutatkozott, hogy
van érzékem a vers- és prózamondáshoz, a színját-
száshoz, hogy szívesen szerepelek akár nagy nyil-
vánosság előtt, legyen szó táncelőadásról, hang-
szeres játékról, éneklésről. Szerencsémre mindezt
a szüleim és a tanáraim is felismerték és szárnyaik
alá vettek. Viccesen hangzik, de én már kislányko-
romban is bemondósdit játszottam. A fésűmikro-
fonba interjúvoltam a családtagokat, a tükör előtt
mondtam a műsorismertetést, tudósítást készítet-
tem és hangosan felolvastam a lapokból. Bizonyá-
ra sok gyerek játszik hasonlót, annyi különbséggel,
hogy a többség idővel felhagy ezekkel, míg én fel-
nőttként is ezzel foglalkozom, egy kicsit más szín-
vonalon és minőségben és nagyon is valóságos
eszközökkel és környezetben.

- Milyen útravalót kaptál a szüleidtől a nevelte-
tésben, amit úgy érzel, még ma is hasznosnak bizo-
nyult?

- Elsősorban becsületességre, őszinteségre,
helytállásra neveltek. Ma ezek már avittasnak tűn-
hetnek, mert az élet ezekkel az értékekkel sokszor
nem engem igazol. Édesanyám az összetartást, a
szolidaritást, apukám a szívósságot és az eltökélt-
séget tartotta fontosnak. A nagymamám pedig a
humort és az optimizmust. Ezt hoztam otthonról. 

- Mivel készültél, mivel lepted meg édesanyádat
május első vasárnapján? Tudom, hárman vagytok
lányok, esetleg közösen is készültetek valamivel?

- Idén meglátogattuk Őt a gyerekekkel, nővé-

remmel Salgótarjánban. A húgom csak azért ma-
radt ki mindebből, mert jó pár hónapja
Ausztráliában él. Ám Anyák napja ide vagy oda,
az unokákkal töltött találkozók elsősorban a gyere-
kekről szólnak. No és a Nagyi süteményeiről, amit
mi lányok virággal, a fiaim pedig élő virágból ra-
gasztott, rajzolt képekkel díjaztak. Azóta persze
mindkét „mű” be van keretezve.

- Majd három és fél évvel ezelőtt életet adtál két
szép fiúgyermeknek. Mesélnél azokról a pillana-
tokról amikor először a kezedbe vehetted őket?
Szóba lehet önteni egyáltalán ezeket a pillanato-
kat…?

- Beteljesedés, megkönnyebbülés és büszkeség.
Akkor ezek az érzések jártak át. Három és fél év
távlatából az anyaság sok-sok átvirrasztott éjszaka,
kimerültség, aggodalom, lemondás, de ennél is
több felismerés, öröm, hála, megértés és türelem. 

- Mit jelent Neked az anya-gyermek kapcsolat
édesanyaként?

- Felelősséget és eddig nem ismert szeretetet.
Önzetlen odaadást, amiért nem vár cserébe valamit
az ember. Féltést – mostantól egy életen át, hihetet-
len kötelességtudatot, szervezettséget. Türelemjá-
tékot, rácsodálkozást és a lehetetlen szó kiírását a
szótáramból.

- Fel lehet készülni az anyaságra előtte, hogy én
így fogom csinálni, vagy úgy fogom csinálni, vagy
az  élet a legjobb tankönyv?

- Utólag egyértelműen nem a válaszom. Persze
várandósan én is bújtam a szakirodalmat. Sok
hasznos dolgot találtam és tanultam a szoptatásról,
a kisbaba étrendjéről, ápolásáról, betegségeiről, de
azt gondolom, hogy a gyerekedhez fűződő viszo-
nyodat, a reakcióidat, a döntéseidet alapvetően a
saját személyiséged és az otthonról hozott élmé-
nyek, minták befolyásolják. Nincsen kész forgató-
könyvem és válaszaim a különböző élethelyzetek-
re, bevallom, igazán nevelési elveim sincsenek.
Egyszerűen bízom önmagamban és főként a gye-
rekeimben és igyekszem jól és szeretve tanítani, te-
relgetni őket. Azt fontosnak tartom, hogy legyenek
világos és betartható szabályok, mert az kiszámít-
hatóságot és biztonságot ad. Mindazonáltal rugal-
masnak is kell lenni, mert a hétköznapok, a körül-
mények és a lehetőségek sem mindig ugyanolya -
nok és adódnak váratlan helyzetek is.

- Egyszerre két gyermek azért nem kis dolog.
Ennyi idő elteltével már biztosan meg lehet mon-
dani, mi különbség van köztük, kinézetre, termé-
szetre, lelkiekben?

- Egészen más a két kis ember. Külsőre talán az
sem látszik, hogy testvérek. A férjem szokta mon-
dogatni, hogy ezeknek a gyerekeknek az apjuk biz-
tosan más, de lehet, hogy az anyjuk is. Természete-
sen viccnek szánja, de találó megjegyzés. Csodála-
tos, hogy ennyire különböző karakterű emberkék
fejlődtek egyszerre a hasamban. Gellért barna tó-
nusú, vasgyúró alkat. Eleinte nyugodt, béketűrő
kisemberke volt, aki mára kitört ebből, keményen

feszegeti a határokat és próbál szembemenni a sza-
bályokkal, élen jár a rosszalkodásban. Csakis sze-
retettel lehet lelágyítani Őt. Cserébe már most
rendkívül jó a humorérzéke. Levente szőke hajú,
kék szemű kis plakátfiú. Korábban ő volt a domi-
nánsabb, a célratörőbb, ma már nagyfiúkat meg-
szégyenítő bölcsességgel engedi el a számára ke-
vésbé fontos játszmákat a testvérével. Ügyes moz-
gású és elképesztően jó megfigyelő. Annak idején
rettentő izgalmas volt látni, ahogy nyílt az értel-
mük, nap mint nap látványos, új dolgokat produ-
káltak, ahogy érzelmileg megnyilvánultak és felfe-
dezték a világot és ahogy alakult kettejük kapcso-
lata. Ma már bámulatos a verbalitásuk, ahogy és
amilyen kifejezéseket használnak. Rém mulatsá-
gosak, amikor mesélnek. Nagyon büszke vagyok
rájuk és kimondhatatlanul boldog, hogy az anyu-
kájuk lehetek.

- Nemrégiben visszatértél a Magyar Televízió
híradójába. Sablonos a kérdés talán, de hogyan
egyezteted össze a tévés elfoglaltságodat a családi
élettel? Egyáltalán a tévé és a család mellett van
időd saját magadra vagy egyéb más elfoglaltságra?

- A fiaim születése után egy évvel kezdtem el is-
mét dolgozni, a fokozatosság elvét követve. Elein-
te csak heti 1-2 napot. Egy éve azonban az m1 hír-
adóját vezetem kétheti váltásban Gulyás István
kollégámmal. Szeretem a munkám és inspirál,
hogy a televíziózás újra része az életemnek. Ám
okosan meg kell szervezni és össze kell egyeztetni
a munkát a családi elfoglaltságokkal. Ehhez szük-
ségem van segítségre is, olyan emberére is, akire
rábízhatom a gyerekeket, amikor  dolgozom. Ősz-
től bizonyos szempontból könnyebb lesz, Levente
és Gellért elkezdik az óvodát – éppen most van az
óvodaválasztási, beiratkozási időszak – ettől
megint jól tervezhető, kiszámítható napjaink lesz-
nek. Azt remélem, hogy hamar megtanulják a kö-
zösség szabályait, azt, hogy rendkívüli kíváncsisá-
gukra, kérdéseikre válaszokat, felfedezéseikhez
társakat találnak, és hogy egyre önállóbbak lesz-
nek. Ez pedig azt jelenti, hogy elkezdenek leválni
rólam,  véget ér a „csak a mama” időszak, amitől
nem tartok, hiszen éppen az a jó most, hogy
többfelől többféle élményt szereznek. Ezáltal lesz-
nek egyre okosabb, érzékenyebb, intelligensebb és
magabiztosabb emberkék. 

Kancsár Péter
Fotó: Bulla Bea

VARGA EDIT:
„Igyekszem jól és szeretve tanítani gyermekeimet”

A fotó az m1 Híradó stúdióban készült
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