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Kertem alján
lombot ontva
vén akácfa vetkezik,
ablakomba
búcsút mondva
nyújtogatja ágkezit.

Ha szökellő
őszi szellő
simogatja sudarát,
gallya rebben,
halk zörejben
sírja vissza szép nyarát.

Puszta ágad
bármi bágyadt,
bármi búsan bólogat,
vén akácom,
e világon
nincsen nálad boldogabb!

Viharával,
nyomorával,
átaluszod a telet –
új virággal,
lombos ággal
kelteget a kikelet.

Móra Ferenc:

Kertem alján



Önkormányzati hírek

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-
testülete október folyamán négy alkalommal ülé-
sezett.

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011. október 3-i rendkívüli ülését a
Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartotta. Az
ülés első napirendi pontjaként a Képviselő-testület
arról határozott, hogy elfogadja az ajándékba fel-
ajánlott pesterzsébeti lakóingatlan tulajdonjogát,
vállalva az ingatlan építésügyi hatóság által elren-
delt felújítását. Ezt követően a térfigyelő kamerák
kiépítésének lehetőségéről és várható költségéről
adott tájékoztatást Görbe István képviselő. 

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011. október 10-i rendkívüli ülését a
Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartotta. Az
ülés egyetlen napirendi pontjaként a részben a Ma-
gyar Állam, részben Délegyháza Község Önkor-
mányzata tulajdonában álló Majosi út telekalakítá-
si ügyét tárgyalta a Képviselő-testület, melynek so-
rán érdemi döntés nem született, tekintettel arra,
hogy a másik fél által jóváhagyás és aláírás céljá-
ból megküldött megállapodás a tulajdoni viszo-
nyokat az ingatlan-nyilvántartási állapottól eltérő-
en tartalmazta. 

2011. október 12-én újabb rendkívüli ülést tar-
tott a Képviselő-testület, melyen a CULBURB
Projekthez való csatlakozásról született döntés (a
projekt részletei a község honlapján olvashatóak). 

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-
testülete rendes ülését 2011. október 18-án szin-
tén a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartot-
ta. Az ülés kezdetén dr. Riebl Antal polgármester
beszámolót tartott a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, majd első napirendi pontként a
Term-Véd Kft. kérelmére és költségviselése mel-
lett megalkotott Településszerkezeti Terv- és Helyi
Építési Szabályzat-módosításról döntött a Képvi-
selő-testület. 

Második napirendi pontként a 2011. évi költség-
vetési rendelet módosítását tárgyalta és fogadta el a
Képviselő-testület, majd pedig a közvilágítási lám-
pák kihelyezése iránti kérelmeket, valamint az
ELMŰ 2012. évi közvilágítási áramdíj ajánlatát
tárgyalta meg. Ezt követően három stégügyet tár-
gyalt a Képviselő-testület, melyből kettő esetben
érdemben döntött, míg a harmadik ügyben a tény-
állás további tisztázását tartotta indokoltnak. Az
ötödik napirendi pont keretében fekvőrendőr el-
bontási és fekvőrendőr létesítése iránti kérelmeket
tárgyalt a Képviselő-testület, melynek során egy
ügyben nem hozott érdemi döntést, míg kettő eset-
ben érdemben döntött. 

Hatodik napirendi pontként a Művelődési Ház
teraszának felújítására beérkezett árajánlatokat bí-
rálta el a Képviselő-testület, és a legkedvezőbb ár-
ajánlat elfogadásáról döntött bruttó 560.000 Ft
összegben. Ezt követően az önkormányzati tulaj-
donú termőföldek újabb 1 évre Tóth János jelenle-
gi haszonbérlő  részére történő haszonbérbe adását
határozta el a Képviselő-testület. 

A nyolcadik napirendi pont keretében az önkor-
mányzati tulajdonú volt Kavicsbánya Épület hasz-

nálatával kapcsolatos kérdéseket tárgyalta a Kép-
viselő-testület, valamint támogatta a H-Master Kft.
kérelmét, miszerint az önkormányzat használatá-
ban és a Geogall Kft. tulajdonában álló korábbi
Kavicsbánya ingatlanon tűzifa fűrésztelepet léte-
sítsen, azzal a feltétellel, hogy a tervezett tevékeny-
ség a lakosság nyugalmát nem zavarhatja, és a
tevékenységhez szükséges és azzal kapcsolatos
minden költséget a kft. viseli. Ezt követően a Kép-
viselő-testület – eleget téve a Társulás felé vállalt
kötelezettségének – a korábbi rendeletek helyébe
lépő új, a többi tagönkormányzattal azonos tartal-
mú rendeleteket alkotott a vezetékes ivóvízellátás-
ról és szennyvízelvezetésről (a szolgáltatási díjak
nem változtak). 

A Képviselő-testület áttekintette a 2012. január
1-jétől bevezetni tervezett új könyvelő programok
ügyében beérkezett ajánlatokat, érdemben azonban
csak az egyes szoftverek bemutatása után kíván
dönteni. Tárgyalta a Képviselő-testület a 2012. évi
„Egyházas Találkozóval” kapcsolatos feladatokat,
majd pedig a helyi közösségi élet további élénkítése
érdekében módosította a Művelődési Ház terem-
bérleti díjait, újabb kedvezmények bevezetésével. 

Módosításra került a hulladékgazdálkodási ren-
delet, majd döntés született arról, hogy a 022/2
hrsz-ú, gyakorlatilag gazdátlan ingatlanon lévő ál-
datlan állapotok megszüntetése érdekében Önkor-
mányzatunk térítésmentesen meg kívánja szerezni
a Magyar Államtól az ingatlan tulajdonjogát, ille-
tőleg amennyiben ez nem lehetséges, a vagyonke-
zelői jogát. 

Ezt követően ismét CSÖSZ ügyeket tárgyalt a
Képviselő-testület, majd pedig döntött az Iskola
gazdálkodási önállóságának 2011. december 31-i
hatállyal történő megvonásáról, és ezzel kapcsola-
tosan módosította az Iskola és a Polgármesteri Hi-
vatal Alapító Okiratát 2012. január 1-jei hatállyal.
Ez az Iskola szakmai önállóságát nem érinti, az
Óvodához, a Családi Napközihez és a Művelődési
Házhoz hasonlóan szakmailag önálló, ún. önállóan
működő költségvetési szervként fog működni. 

A Képviselő-testület korábban már döntött ar-
ról, hogy az Óvoda beruházás finanszírozásához
szükséges hitelt kér az MFB-től, a hiányzó fedezet
pótlása céljából. A Képviselő-testület ezen az ülé-
sen kapott tájékoztatást arról a nem várt esemény-
ről, miszerint a még le nem hívható, 11 millió fo-
rint összegű, 2011. december 31-i rendelkezésre
tartási idejű ÖKIF hitel rendelkezésre tartási idejét
az OTP Bank Nyrt. nem  hosszabbítja meg, ezért a
kieső 11 millió forintot is az MFB Zrt.-től kért hi-
telből kell pótolni. A Képviselő-testület a fentiek
okán döntött a korábban ez ügyben hozott határo-
zatai módosításáról. Ezt követően civil szervezeti
támogatási kérelmeket tárgyalt a Képviselő-testü-
let, majd huszadik napirendi pontként módosította
a közterület használatáról szóló rendeletét. 

Az egyéb településfejlesztési és településüze-
meltetési ügyek napirendi pont keretében ingatlan-
ügyeket tárgyalt a Képviselő-testület, végül döntött
a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe való be-
lépésről. 

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

dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

Újszülöttek:
Lakatos Tibor 2011. 10. 01.
Győri Olivér András 2011. 10. 06.
Balog László 2011. 10. 14.
Döcsakovszky Péter 2011. 10. 14.

„Én megóvlak, megvédelek
s nem kell más, csak a szereteted.
Lelked tiszta, láttam rögtön,
boldog leszel itt a Földön.”

/ Komáromi János /

Házasságkötés:
Forgács József Róbert – 
Sándor Andrea Melinda

„Élj, szeress, légy boldog,
És hidd el nekem:
Szeretni annyit jelent,
Mint élni valakiért,
s ez teszi szebbé az életet.”

/ Saint-Exupery /

Elhunytak:
Orbán Ferenc 1943. 07. 18.

„Álmok,  emlékek, szép szavak,
ez minden mi a múltból megmarad.
Fájdalom s űr, a szív nem felejt,
csak tűr és remél, hátha a múlt
csodája egyszer visszatér.”

/ Ismeretlen /

Lakóhelyet létesített: 42 fő
Tartózkodási helyet létesített: 17 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Komáromi Sándort és 

Komáromi Sándornét
szeretettel köszönti a

60. házassági 
évfordulójukon

id. Lukácsi
Istvánné



Önkormányzati hírek Tájékoztató

Községünk településképének javítása érde-
kében az alábbiakra szeretnénk felhívni az
Önök figyelmét:

1. Plakátok:
A Képviselő-testület – a településkép és köz-

területeink képének javítása érdekében – módo-
sította a közterület-használat szabályairól szóló
rendeletét, melynek értelmében a közterület-
használati rendelet már tartalmazza a plakátok
kihelyezésének és eltávolításának szabályait, az
alábbiak szerint: 

A rendelet szerint plakátnak minősül a falra-
gasz, hirdetésfelirat, szórólap, kép, reklámhor-
dozó, választási plakát – falragasz. A plakátokat
minden hirdetőfelületre 1 példányban, vízben
oldódó ragasztóanyaggal, illetőleg fából készült
hirdetőre rajzszeggel kitűzve lehet elhelyezni,
és nem lehet a plakátokat egymásra ragasztani. 

Tilos plakátot elhelyezni:
1. a község műemlékein, műemlék jellegű

épületein, objektumain,
2. az önkormányzat által fenntartott intézmé-

nyek épületén (pl. Polgármesteri Hivatal, Isko-
la, Óvoda, Családi Napközi, Művelődési Ház,
Könyvtár, Egészségház stb. épülete),

3. élő fára, köztéri szoborra, szobor talapzat-
ra, padokra, elektromos és világítóberendezé-
sek szekrényeire, oszlopaira, trafóházakra, köz-
lekedési és jelzőtáblára, illetve a forgalom sza-
bályozására szolgáló berendezésekre, úttartozé-
kokra, telefonfülkére.

Nem kell engedélyt kérni a plakátok elhelye-
zésére kijelölt helyen történő plakátelhelyezés-
hez, tehát ha hirdetőosz lopra, hirdetőfalra he-
lyezik ki a plakátot. 

Épület falára, kerítésére plakátot elhelyezni
kizárólag a tulajdonos, illetve a bérlő, kezelő
előzetes írásos hozzájárulásával lehet. Ameny-
nyiben az épület, illetve kerítés a közterülettel
közvetlenül határos, úgy a plakát elhelyezésé-
hez a közterület tulajdonosának, tehát az önkor-
mányzatnak a hozzájárulása is szükséges.

A plakát tulajdonosa a plakátot a plakáton
hirdetett eseményt követő egy héten belül, de
legkésőbb a kihelyezést követő két hónapon be-
lül köteles a hirdetőfelületről eltávolítani. A pla-
kát tulajdonosa és az Önkormányzat között lét-
rejött megállapodás a fenti határidőknél hosz-
szabb határidőt is meghatározhat.

A rendelet rendelkezései a választási plaká-
tokra nem vonatkoznak, arra a választási eljárás-
ról szóló törvény rendelkezései alkalmazandók. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a plaká-
tok kihelyezése során a fenti rendelkezéseket
szíveskedjenek betartani, hogy ezzel is egy ki-
csit szebbé tegyük településünket. 

2. Díjak:
A közterület-használat szabályairól szóló

rendelet tételesen szabályozza a közterület

használatáért fizetendő díjtételeket is, mely
utolsó alkalommal a 39/2011. (X. 19.) önkor-
mányzati rendelettel került megállapításra. A
rendelet a község honlapján olvasható. Felhív-
juk figyelmüket, hogy a közterület-használati
kérelmet a kérelmezett használatot megelőzően
a Polgármesteri Hivatal 7. irodájában kell be-
nyújtani, a kérelem nyomtatvány a közterület
használatáról szóló rendeletet módosító
24/2011. (V. 19.) számú önkormányzati rendelet
mellékleteként a község honlapjáról letölthető,
illetőleg a Polgármesteri Hivatalban kérhető. 

3. Közúti forgalom biztonságát zavaró nö-
vényzet:

Többen jelezték Önkormányzatunk felé, és
sok esetben magunk is tapasztaltuk, hogy bizo-
nyos helyeken a közutak mentén közvetlenül az
útburkolat határára, vagy akár az útburkolatra
belógó módon ültetett növények, fák, sövények
veszélyessé váltak a közlekedés biztonságára,
akadályozzák a kilátását, bizonyos esetekben
magát a közúti forgalmat is. A vonatkozó jog-
szabályok értelmében az útpadkán, az árokban,
továbbá a közút határán belüli területen (ideért-
ve a földút területét is) a forgalom biztonságát
zavaró növényzetet el kell távolítani. 

A fentiek alapján azt a gyakorlatot kívánjuk
bevezetni, hogy az ilyen jellegű problémák ész-
lelése esetén a Polgármesteri Hivatal a közterü-
let-felügyelő bevonásával felszólítja a lakossá-
got a forgalom biztonságát akadályozó, zavaró
növényzet eltávolítására, melynek eredményte-
lensége esetén a növényzet tulajdonosainak
költségére a községgondnokság közreműködé -
sé vel elvégezzük a növényzet eltávolítását, ille-
tőleg a szükséges metszését. 

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy az Önök által ültetett, a forgalom biztonsá-
gát zavaró, akadályozó növényzetet szíveskedje-
nek a szükséges mértékben megmetszeni, illető-
leg amennyiben ez nem elegendő, eltávolítani. 

Kérjük továbbá, hogy a közutak nem közleke-
dési célú igénybevételéhez szíveskedjenek elő-
zetesen közútkezelői hozzájárulást, illetőleg a fás
szárú növények közterületre történő ültetése előtt
engedélyt kérni a Polgármesteri Hivatalban.

Segítségüket megköszönve:
Délegyháza Község Önkormányzata 

Az 51/1999. (XII. 25.) BM rendelettel módosított 27/1996. (X. 30) BM rendelet 3-7. §-a értel-
mében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a települé-
si Önkormányzat közigazgatási határain belül – 2011. november 15-től december 31-ig látják el
a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai.

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

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

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Képviselő-
testület a 2011. október 18-i ülésén módosí-
totta a települési szilárd hulladékkal kapcsola-
tos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező
igénybevételéről, valamint az ehhez kapcso-
lódó köztisztaságról szóló rendeletét. A mó-
dosítás értelmében az ingatlantulajdonos a
lomtalanításra kihelyezendő lomokat (hulla-
dékot) legkorábban az adott területre vonat-
kozóan kijelölt (az A.S.A. Kft. által közölt)
lomtalanítási időpontot megelőző ötödik na-
pon 20 órát követően helyezheti ki a forgal-
mat és a közlekedés biztonságát nem ve -
szélyeztető módon a közterületre. A lomtala-
nítás után azt az el nem szállított hulladékot,
amelyet azért nem vitt el a szolgáltató, mert az
nem a lomtalanítás során elszállítható hulla-
dékok közé tartozik, az azt kihelyező ingat-
lantulajdonos hét napon belül köteles a
közterületről eltakarítani.

A tárolóedények heti rendszeres hulladék-
szállításra történő kihelyezésének szabályai
nem változtak, tehát az ingatlantulajdonos a
tárolóedényeket a hulladék elszállítása céljá-
ból a közszolgáltató által megjelölt idő -
pontban köteles elhelyezni, mely a kihelyezés
szempontjából az adott szállítási napot
megelőző nap 20 órától megengedett, de szál-
lítási napon 8 óráig kötelező. Az ürítés után a
kuka visszaszállításáról adott szállítási napon
20.00 óráig köteles gondoskodni a szolgálta-
tást igénybe vevő.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakossá-
got, hogy Délegyháza Község Önkormányza-
ta a település tisztasága érdekében a hul -
ladékgyűjtő zsákok kihelyezésének lehe tő -
ségét 2012. január 1-jei hatállyal meg kívánja
szüntetni, tehát ezt követően szabványos táro-
ló edényzetnek kizárólag a kukák minősülnek
majd. 

Megértésüket megköszönve:

Délegyháza Község Önkormányzata 



Tájékoztató Hirdetés

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Máthé családnak a 
Kölcsey Művelődési Központ részére felajánlott hangszerekért.

Köszönettel: Derzsi Katalin művelődésszervező

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

Szeretném megköszönni dr. Riebl Antal polgár-
mester úrnak és Szilveszter Lajos alpolgármester
úrnak a temetőnél lévő akácfák kivágatásának
gyors elintézését. 

Ugyanis október 11-i szemétszállítás során a
szemétszállító autó egy nagydarab ágat letört a
temetőnél, ami az egész hátsó bejárati utat eltorla-
szolta. „Természetesen” nem vitték el, otthagyták.
Én segítő szándékkal elhúztam az ágat a kerítés-
hez, aminek sajnos az lett a következménye, hogy
a lábam bele akadt és az akác tüske belefúródott a
lábamba, a bokám fölé, amit másnap csak a sebé-
szeten tudtak kivenni. Mindezeket elmondtam a
Hivatalban, és kértem, hogy valamit találjunk ki az
ott lévő akácok „ellen”, hogy a későbbiekben ha-
sonló dolog ne fordulhasson elő. Alpolgármester
úr javasolta polgármester úrnak, hogy kivágatná
azt a részt, amihez polgármester úr is hozzájárult.
Ez a következő napra már meg is történt, így ke-
vésbé baleset veszélyes a hátsó bejárat valamint
beláthatóbb is. 

Továbbá szeretném megköszönni azoknak a hi-
vatalban dolgozó embereknek, akik ezt a munkát
elvégezték. 

Mindenkinek a munkájához sok sikert kívánok
az elkövetkező években. 

Köszönettel: Palóczai Kiss Sándorné 

Október 23.
Idén is méltó módon emlékeztünk a

1956-os forradalomra, a forradalmi
hősökre és az áldozatokra. A Kölcsey
Művelődési Központban a Hunyadi
János Általános Iskola tanulói és a
Kölcsey Kórus elevenítették fel a szín-
padon az 1956-os eseményeket. A
megható előadást Kazinci-Tóth Enikő
tanárnő tanította be. Ezúton szeret-
nénk nekik ezért köszönetet mondani.

A megemléke-
zés a Szabadság
téren ért véget,
ahol az intézmé-
nyek, a civil szer -
vezetek kép vi se -
lői el he lyezhették
az emlékezés vi-
rágait.



Rendőrségi hírek

Délegyháza területén
az eltelt időben történt
balesetekről

Szeptember 15-én 16.05
órakor egy ráckevei hölgy

által vezetett személygépkocsi haladt a Délegyhá-
za Vasút soron Dunavarsány felől Majosháza irá-
nyába. A Vasút utca és az Árpád utca keresztező-
désében áttért a menetiránya szerinti bal oldalra és
szemből ütközött egy dunavarsányi férfi által veze-
tett személygépkocsival. Személyi sérülés nem
történt, anyagi kár keletkezett. Október 09-én
05.45 óra körüli időben Délegyháza külterületén
az 51-es út irányába egy jobbra ívelő útkanyarulat-
ban a személygépkocsijával egy férfi áttért a me-
netiránya szerinti bal oldalra, és az útról lehaladva
egy fának ütközött. Az odaérkező rendőröknek
volt élettársát hozta fel indokul, akivel éppen csú-
nyán összevesztek, és a hölgy kiadta a sofőr útját.
Az ütközés után a gépkocsi vezetője az állát és a
hátát fájlalta, kórházba vitték, de megvizsgálták a
vérének alkohol-koncentrációját is. Feltehető,
hogy az ittasság is szerepet játszott a balesetben. 

Szeptember 30-án riasztást kaptunk, hogy a
Kölcsey utcában egy üres telken lángol a száraz
gally és a fű. Mire kiérkeztünk, addigra már sike-

rült megfékezni a lángokat, de mindenki nagyon
ügyeljen a tűzrakásra és égetésre. Ha már muszáj
égetni, akkor készítsenek oda vödrökben vizet,
vagy gondoskodjanak a megfelelő védelemről, saj-
nos számítani kell a legrosszabbra is. Itt szerencsé-
vel zárult az eset, még vizsgálják, hogy történt-e
esetleg súlyosabb cselekmény…

Délegyházi  bűnesetek…
Szeptember 23-án a reggeli órákban a Délegy-

háza – Dunavarsány összekötőúton dolgozó köz-
hasznú munkásnak lopták el a táskáját, benne irata-
ival, pénzével és ennivalójával. Bankkártya is volt
az iratok között, de később az iratok megkerültek,
de sem a táska, sem egyéb tárgy nem került vissza
a jogos tulajdonosához. Szeptember 27-28-án a
Gizella utcában törtek be egy műhelybe, és szer-
számokat loptak ki onnan. Flex, hegesztő trafó, vé-
sőgép, de még horgászfelszerelés is kárát látta  a
hívatlan látogatóknak. Október 04-re virradóra a
Kéktó sétányon egy hintaágyat loptak el, kerítéski-
vágás módszerével. A hintaágy vasszerkezetű,
ezüst színű csövekből és fekete ponyvarészből áll.
A MÁV tett feljelentést síntolvajok ellen, akik ok-
tóber 05-én észlelt körülmények között kb. 16 fm.
sínvasat tulajdonítottak el a Délegyháza és Kis kun -

lacháza közötti felújítási
területről. Október 10-re
virradóra akkumulátor tol -
vajok jártak Délegyházán.
A MÁV-állomáson parko-
ló buszból és a Szabadság téren parkoló buszból is
2-2 db akkumulátort tulajdonítottak el.  Október
11-re virradóra a Ciklámen utcában történt besur-
ranásos lopás. Készpénzt, iratokat, táskát, ékszert
vittek el, majd másnap az Áfonya utcában egy be-
építetlen telken az iratokat megtalálták. Október
15-17. közötti időben a Gacs soron tapasztaltak
egy alkalmi lopást a rendőrök. Tea tűzhelyet, hor-
gász felszereléseket és hi-fi tornyot tulajdonított el
ismeretlen tolvaj. 

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

Szabó Sándor
r. alezredes

RENDŐRSÉGI HÍREK

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Pest Megyei Rendőr-fő ka -

pitányság Ráckevei Rendőr -
kapitányság Bűnügyi Osztályá-
nak munkatársai 2011. 09. 25.
napon 06:00 órakor házkutatást
foganatosítottak egy kiskun lac -
há zi ingatlanban, amely során a
fenti lakcím kertjében, illetve az
udvaron található fóliasátor alatt
vadkender ültetvény egyedei ke-
rültek lefoglalásra.   

A rendelkezésre álló adatok
szerint a vadkender növényeket 2 fő kiskunlacházi lakos termesztette, majd szürete-
lés után értékesíteni kívánták a „termést”.

A házkutatás alkalmával lefoglalásra került 55 tő marihuána növény, valamint a
szakszerű termesztéshez szükséges eszközök, magok és termesztési leírások, iratok.
Az eljárásba bevont botanikus szakértő megállapította, hogy a növények Cannabis
indica (indiai kender – hasis kender) egyedek, kiváló állapotúak. Ilyen minőséget
csak több éves gyakorlattal rendelkező személyek tudnak előállítani. A növények
egyedszáma nem éri el a jelentős mennyiséget, de egyedenként kb. 35-75 g marihu-
ána produktumot lehetne szüretelni növényenként, ezért feltehetően a ható anyag-
 tartalom meghaladhatja a jelentős mennyiséget, amit a vegyészszakértői vizsgálat
fog alátámasztani. 

A két személy közül egyiküket a házkutatást követő napokban sikerült elfogni, a
másik személy pedig a hatóság elől elrejtőzött, majd a további bujkálással járó fe-
szültséget nem bírva a tegnapi napon jelentkezett kapitányságunkon.  

Mindkét személy kényszerintézkedés hatálya alá került, mindketten fogvatartot-
tak. Előterjesztést tettünk az önként jelentkező gyanúsított előzetes letartóztatásának
elrendelésére is. Ráckevei Rendőrkapitányság

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Ráckevei Rendőrkapitányság és a Dömsödi Önkéntes

Tűzoltóság munkatársai  gyors és határozott fellépésének
köszönhetően egy bajba került személy testi épségének
megmentésére került sor.  

2011. október 26-án egy dömsödi ingatlan használaton
kívüli kútjába esett egy férfi, aki magatehetetlen állapotba
került, és a hideg víz hatására hypotermiás tünetek jelent-
keztek rajta. 

A kollégák az önkéntes tűzoltókkal együttműködve a
kútba ereszkedve egy kötelet kötöztek a mellkasa köré a
balesetet szenvedett személynek, és kézi erővel mentették
ki szorult helyzetéből. Felhúzva az udvaron lefektették, mi-
közben végig szóval tartották, a vizes ruháktól megszabadí-
tották és meleg helyre vitték, hogy teste felmelegedjen.

A mentőorvos tájékoztatása szerint a férfinak valóban
hypotermiás tünetei voltak és a jobb lábszárán egy nyílt
seb keletkezett, amelyet varrni kellett, és ezért a Merényi
Gusztáv Kórházba szállították az elsődleges ellátása után.

Az intézkedés során kiderült, hogy a férfi kissé illumi-
nált állapotban kiment az udvarra dohányozni. Dohányoz-
ni a megszokott helyén, az udvarban lévő kb. 8 méter mély
ásott kút legfelső gyűrűje mellett elhelyezett két darab
PTH38-as téglán szokott. Eddig tisztázatlan okok miatt,
valószínűleg az előzetesen elfogyasztott alkohol hatására
megszédült és a mögötte lévő kútba esett. Arra nem derült
fény, hogy a kútban meddig volt, mivel a férfi időérzékét
elveszítette és nagyon fázott.

Ráckevei Rendőrkapitányság



Október 4-e az állatok ünnepe. Erre a napra jó programot szerveztek a tanító nénik az alsó tagozatos gyerekeknek. Nagy örömünkre tanulás helyett a
budapesti Állatkertbe mentünk.

Ott sok érdekesség fogadott bennünket, kaptunk egy feladatsort is. Végigjártuk az Állatkertet, hogy megoldjuk a feladványokat. Nekem az utolsó fel-
adat tetszett a legjobban: tapogatva kellett kitalálni, mi lehet a dobozban. A játékos nyomkereső verseny jól sikerült! Sok érdekes állattal ismerkedtünk
meg, miközben gyűjtőmunkát is végeztünk, amelyért a végén ajándék is járt.

Az Állatkert nem okozott csalódást: az egész osztály jól érezte magát. Apukám is elkísért minket, neki is tetszett minden. Jó lenne, ha máskor is el-
mennénk az Állatkertbe! Varju Flóra és Nádasdy Eszter 3. o.

Iskolánk életéből

Állatok világnapja

Ebben az évben jöttem a délegyházi iskolá-
ba. A régi iskolámban nem ünnepeltük az Álla-
tok világnapját. Örültem, hogy itt elmentünk az
állatorvos doktornőhöz.

Mikor odaértünk, csak kutyákat és egy lovat
láttunk, de mikor beljebb mentünk, már láttuk a
kecskét, lovakat, nyuszikat, kacsát, tyúkot és
malacot is. Miután mindet megnéztük, aki
akart, lovagolt, de ha nem akartál, nem volt
probléma, mehettél a neked tetsző állathoz. Ne-
kem a nyuszik tetszettek legjobban. Voltak ki-
csi nyuszik is, de őket nem lehetett kézbe ven-
ni, őket csak nézni lehetett.

Nagyon jól éreztük magunkat!             

Kotek Nikolett, 6. a

A mi klassz 
kirándulásunk

Október 4-én, reggel 10-kor indultunk a
doktornőhöz az Állatok világnapja alkalmából.
Noémi néni először körbevezetett minket: a hét
kutyát és a kecskéket néztük meg először. Meg
is lehetett simogatni őket. Amikor a gidákat
meg akartuk simogatni, az anyakecske meg-
védte őket! A pici és nagy nyulak közt volt
csincsillafajta is, meg tengerimalac. Az igazi
malacok nagyon megrémültek tőlünk, mert ki-
abáltunk, ezért inkább a lovakhoz vitt minket.
Ott volt egy fekete csacsi is közöttük. Lovagol-
hattunk is, úgy, hogy a futószárat a doktor néni
fogta. Fejenként két kört mehettünk így, utána
az osztályfőnökök engedélyével egyedül is lo-

vagolhatott, aki akart. Közben megetettük al-
mával a lovat. Domokos Szandival a hátán el-
ment a ló egyenesen az istállóhoz: inni akart,
mert megszomjazott!

A végén sorakoztunk, megköszöntük a szép
kirándulást, és Kati néni átadta az ajándékunkat
az állatorvos néninek.

Kancsár Klaudia, 6. a

Köszönet:

Ezúton szeretnénk
megköszönni 

dr. Kotora Noéminek,
hogy lehetővé tette a 6. a
és b osztályoknak ezt a
tanulmányi kirándulást.

Kaltenecker Edina és
Demjánné Elek Katalin

osztályfőnökök



Iskolánk életéből

Hagyományainknak megfelelően idén is a soros 6. osztály készült az aradi vértanúk hősi halá-
lát felidéző műsorral. A 6. a osztály minden tanulója szerepet vállalt a megemlékezésben, mely-
nek során képekkel, versekkel, egy szép aradi balladával, a mártírhalált halt honvédtisztek alakjai-
nak megidézésével, utolsó életben töltött estéjük, emlékezetes szavaik felidézésével talán minden
tanulóban sikerült   maradandó élményt hagynunk róluk.

Az emlékükre meggyújtott mécsesek mellé elhelyezett fehér virágcsokrot másnap a
Diákönkormányzat néhány képviselője kivitte Csizmazia Lászlóné egykori igazgatónőnk
sírjára a temetőbe.

A műsort szerkesztette Bulyákiné Éberth Anna tanárnő

„Mi a FIZIBUSZ? 
Meggyőződésünk, hogy a gyerekek környe-

zettudatos energiafelhasználásra történő felké-
szítését nem lehet elég korán elkezdeni. Ezért in-
dítottuk útjára Energia Suli elnevezésű kezde-
ményezésünket, amelyet – tekintettel a lelkes fo-
gadtatásra – kibővítettünk a Fizibusz program-
mal, azzal a céllal, hogy általános iskolai prog-
ramunkat ne csak az interneten keresztül tegyük
elérhetővé, hanem „házhoz is vigyük” az isme-
reteket.

Forgalomba állítottunk egy speciális mikro-
buszt, felszerelve minden olyan demonstrációs
eszközzel és technikai felszereléssel, amely hi-
tünk szerint elengedhetetlenül szükséges egy iz-
galmas és maradandó élményt nyújtó, rendha-

gyó tanórához (akár egy tornateremnyi tanuló
számára tartandó kísérletezéshez). 

A Fizibusz irányító személyzetét olyan elköte-
lezett, a tudományos show műfajában jártas ta-
nárkollégák adják, akik a jókedvet és a humort
sem felejtik otthon, sőt az oktatás nélkülözhetet-
len alapelemének tekintik.”

Idézet: az ELMŰ-ÉMÁSZ energiasuli.hu
oldaláról

Kísérletek folyékony nitrogénnel:
A kísérletet bemutató tanár, amikor a Fecó

kezére öntötte a folyékony nitrogént, akkor az
nem fagyott meg (pedig dupla falú pohárból ön-
tötte, mert olyan hideg volt a cseppfolyós gáz).
Azért nem ért a Fecó kezéhez a ráöntött folyé-
kony nitrogén, mert a keze sokkal melegebb

volt, mint a ráöntött folyadék, és egy láthatatlan
pajzsot alkotott a meleg hatására képződött gáz.

Azt is érdekesnek találtam, amikor egy mű-
anyag palackba folyékony nitrogént öntött és a
palack száját lezárta, egy idő után a kupakot ki-
lőtte, mert nagy volt a nyomás a palackban.

Később egy felfújt lufira öntött folyékony nit-
rogént, akkor az lelapult, mert kívülről kapta a
részecskéktől a nagyobb ütéseket (a külső nyo-
más volt a nagyobb). Utána betette a pólója alá a
lelapult lufit, megdörzsölte párszor, majd egy kis
idő múlva újra visszaállt a lufi normál felfújt mé-
rete, mert belülről kapta a részecskéktől a na-
gyobb ütéseket (a belső nyomás volt a nagyobb).

Kísérletek Van de Graaff generátorral:
Amikor a generátor gömbjére konfettit tett,

azok mint a szökőkútból a víz, szétrepültek, mert
azonos töltésük miatt taszították egymást.

Egy kislány a generátor gömbjén tartotta a ke-
zét, és a hajszálai égnek álltak, mert minden haj-
szála azonos töltésű lett, és taszították egymást. 

Bota Szilárd 8. osztályos tanuló 

Érdekes kísérleteket láthattak iskolánk tanu-
lói az ELMÜ Energiasuli programjának kere-
tében. Az előadó pocakjaként nagyra növő lu-
fitól kezdve a hajmeresztő fémgömbig számta-
lan varázslatos kísérlet során győződhettünk
meg róla, hogy szó sincs csodáról: minden
megmagyarázható az energiaátalakulással. 

Minden résztvevő számára nagyon emlé-
kezetes és tanulságos volt ez a rendhagyó fizi-
kaóra!                             Bulyákiné Éberth Anna

Fizika kísérletek a FIZIBUSZ járatával



Hirdetés

Könyvelés, adóbevallás,
bérszámfejtés, TB-

ügyintézés, valamint
társadalombiztosítási és
személyi jövedelemadó
bevallások elkészítése.

Egyéni vállalkozók
részére 6.000 Ft/hónap,
Társas vállalkozások

részére 10.000 Ft/hónap
összegért.

Telefon:
06-30-821-3273  és

06-30-422-896



2011. évben is, mint már 18 éve, sikerült az
Évadzáró Közgyűlésünket a Művelődési Házban
megtartani, fehér asztal mellett beszámolni az évi
munkánkról és eredményéről 2011. 10. 07-én.

Meghívott vendégeink voltak Vácról, a Regio-
nális Egyesülettől Varga Éva, az Egyesület vezető-
ségi tagja és pénztárosa; a Délegyházi Polgármes-
teri Hivatalt dr. Molnár Zsuzsanna jegyző asszony
képviselte, a képviselő-testület részéről pedig dr.
Riebl Antal polgármester úr volt jelen.

A 73 fős tagságunkból 48 fő volt jelen, 16 fő fek -
vő betegünknek házhoz szállítottuk a finom vacso-
rát és süteményeket. Ugyanis telefonon vagy sze-
mélyesen visszajelzést kértünk tagtársainktól, mert
anyagi helyzetünk más módon nem tette lehetővé a
vendéglátást. Így aki nem jelzett vissza semmilyen
formában, az most nem részesült vendéglátásban.

Titkárhelyettesünk, Koltay Attiláné lemondott po-
zíciójáról, egészségi okokra hivatkozva, hogy nem
tudja munkáját továbbra is ellátni. Helyette új titkár-
helyettest kellett választani. A Vezetőség Kerezsi
Istvánné Évikét javasolta a munkakör betöltésére. A
tagság egyetértett, és 100%-os szavazatot kapott.

A meglévő tisztségeket is meg kellett szavaztat-
ni, vagy új személy betöltésével, vagy a jelenleg
betöltött pozíció megerősítésével:

Palóczai Kiss Balázsnét  továbbra is egyhangú-
lag megerősítette a tagság titkárának. A három ve-
zetőségi tagunkat, Bednárik Lászlónét, Némedi
Tóth Gábornét és Józan Sándort egyhangúlag  to-
vábbra is megszavazta tisztségük betöltésében.

Az önkormányzattól ez évben 40.000 Ft támo-
gatást kaptunk egyszeri gyógyfürdő látogatásra. Ez
az összeg csak a fuvarköltség ára, a belépőt min-
denki maga fizette. Ezért is köszönet a képviselő-
testületnek.

Tudvalevő, hogy a Máltai-ház irodájában van a
Mozgáskorlátozottak irodája is, közösen használjuk.

Fogadóóráink:
Tavasztól (április 1-jétől) őszig (október 31-ig):

minden héten hétfőn: 8 órától 12 óráig, szerdán: 14
órától 18 óráig, ősztől (november 1-jétől) tavaszig

(március 31-ig): minden héten hétfőn: 10 órától 12
óráig, szerdán: 14 órától 16 óráig.

Bármilyen problémával megkereshetnek, illetve
bármelyik családtagjuk, és mi igyekszünk a leg-
jobb tudásunk szerint segíteni.  

A közlekedési támogatást (1x7000 forintot), aki-
nek lehetősége volt – hiszen tudjuk, hogy jövede-
lemhatárhoz kötött – mindenki igényelte. Ehhez a
kérelemhez öt tagtársunknak nyújtottunk segítséget.
A fogyatékossági támogatást két tagtársunk igényel-
te, a mi segítségünkkel mindketten meg is kapták!
Egy tagtársnak a leszázalékolási kérelméhez adatla-
pokat kértünk az internetről, és teljesen kitöltve
küldtük az illetékes helyre! Gépko csiszerzési támo-
gatást egy családfő kért, sajnos elutasították.

Klubtalálkozót minden hónapban egyszer tartunk,
a hónap utolsó szerdai napján 18 órakor. Itt beszéljük
meg a következő havi munkát, vagy éppen a ren de -
letváltozásokat és a Mozgáskorlátozottak híreit. Ve-
zetőségi gyűlésre 3 hónaponként, vagy ha sürgős a
döntés, akkor telefonriasztással jövünk össze.

Kapcsolatteremtés a többi szervezettel:
Júniusban a Szigethalmi Egyesület hívott Esély-

egyenlőségi napra, legalább 10 fővel. Augusztus-
ban a Taksonyi Szervezet szintén Esélyegyenlőségi
napra hívott. E két szervezettel van kapcsolatunk. 

Nagykőrösön  a nyári táborba én magam mint
vezető nem tudtam elmenni. Nagyon sajnálom, pe-
dig a mozgáskorlátozottak témaköréből is voltak
előadások. Ennek oka az anyagi helyzetünk!
25.000 Ft-ot kellett volna befizetni.

Fekvőbetegeinknek és nagyon rászoruló csalá-
doknak 46 db ruhacsomagot készítettünk és vit-
tünk otthonukba a Máltaitól kapott adományból.
25 családnak tudtunk tartósélelmiszer-csomagokat
juttatni, szintén a Máltai ellátmányból. Minden sú-
lyos betegünknek juttattunk segédeszközöket, be-
tegágyakat, amit a Máltai központból (Budapest)
kaptunk. Hála az égnek, segíteni tudtuk és tudjuk
őket, remélem továbbra is.

A LÁT-ügy  kérelmében (lakás átalakítási tá-
mogatás) sajnos változás történt.

Mindenkit meglepett a MEOSZ-tól való jog
megfosztása, július 1-jétől a LÁT-ügy az OTP-hez
tartozik! Két tagtársunknak sikerült májusig még
rendezni a LÁT-kérelmeket a MEOSZ által, meg
is kapták mindketten a maximális segítséget
(150.000 Ft/fő).

Januártól októberig 240 társadalmi óra jutott
egy főre. Ez 500 Ft/órával és átlagban 18 fővel szá-
molva 2.160.000 Ft. Ebben az óraszámban benne
van a Mozgáskorlátozott és a Máltai munka is, hi-
szen rokonlelkek vagyunk, és ugyanaz a segítő
csoport tagja mindkét szervezetnek. 

A beszámoló után polgármester úr méltatta
2011. októberig végzett munkánkat, és megkö-
szönte, hogy a betegeket és rászorulókat ilyen törő-
déssel és odafigyeléssel támogatjuk. Ezek a szavak
zárták le a 2011. évi beszámolónkat.

A finom egytálétel elfogyasztása után jött az
igazi meglepetés!

Az önkormányzattól 60 szeletes tortát kaptunk,
ami még 18 évi munkánk alatt nem fordult elő.
Nagy volt a sikere, mert valóban nagyon finom
volt. Még egyszer köszönjük szépen!                                                               

Palóczai  Kiss  Balázsné
szervezet titkára

Tájékoztató 

NYELVOKTATÁS INDUL A
MUNKANÉLKÜLIEKNEK!

A Szenior Foglalkoztatási Klub összejövetelt
tartott szeptember 27-én, kedden 14 órától
Dunavarsányban a Művelődési Házban. A régi
tagok mellett új álláskeresők is jöttek, ezért –
bár röviden, de – az álláskeresés elméleti tudni-
valóival is foglalkoztunk. Ezen belül az önélet-
rajzírás és az állásinterjúra való felkészülés is-
mereteit vettük át. 

Mivel a meghívott vendégünk betegség miatt
nem tudott eljönni, ezután az álláslistákból vá-
logattak a megjelentek.

A soron következő összejövetelét október
25-én tartotta a klub, Dunavarsányban a Petőfi
Művelődési Házban.

A foglalkozás első részében a két nappal
későbbi budapesti állásbörzére való utazás ke-
rült megbeszélésre. Mivel autóbuszt sajnos nem
tudtunk intézni, így csak a kiscsoportos, saját
autóval vagy tömegközlekedéssel való utazásra
volt lehetőség. Ezt követően a következő foglal-
kozás tudnivalóit egyeztettük. Két fontos infor-
máció hangzott el. Az egyik: a következő alka-
lommal november 29-én várjuk a Ráckevei
Munkaügyi Kirendeltség vezetőjét, valamint
munkatársát, akik reményeink szerint fontos in-
formációkat fognak adni az álláskereséshez, va-
lamint az államilag szervezett, piacképes szak-
mát adó képzési lehetőségekről. 

A másik ugyancsak fontos információ: ezen
a napon 15 órai kezdettel megkezdjük a kezdő
angol nyelvi oktatást. A további órák minden
héten kedden ugyanebben az időben lesznek
nyolc héten keresztül. Az oktatás, mint minden
más segítség a klub keretében természetesen in-
gyenes. Szeretettel várunk minden érdeklődőt:

A klubvezetőség nevében: Dr. Gligor János

Jótékonysági rendezvény
Jótékonysági rendezvényt szervezett az Idősek

Világnapja alkalmából a Magányos Időseket és
Családokat Segítő Alapítvány 2011. október 30-án
Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Házban.

A program első részében a Dunavarsányi Álta-
lános Iskola tanulói köszöntötték egy rövid, de
megható műsorral az időseket, majd Beregszászi
Károly bácsi adott elő nagyon szép dalokat, melye-
ket saját citerajátékkal kísért. Ezt követően a Ju és
Zsu társulat fiatal, amatőr előadói látványos tán-
cokkal és dalokkal szórakoztatták a megjelenteket.

A jótékonysági rendezvény második részében
adományosztásra került sor, amely keretében az
érdeklődők új és használt ruhák, cipők, játékok és
egyéb tárgyak között válogathattak.

Az Alapítvány aktivistái megköszönik dr. Riebl

Antal úrnak, Délegyháza polgármesterének, hogy
jelenlétével megtisztelte a rendezvényt, köszönjük
Szilveszter Lajos alpolgármester úrnak, hogy saját
autóbuszával ingyen szállította a délegyházi, ma -
josházi és nagyvarsányi nyugdíjasokat oda és visz-
sza. Köszönjük a nyugdíjas klubok vezetőinek, a
művelődési ház dolgozóinak a szervező munkát és
végül köszönjük Weinmann Antal úrnak és csapa-
tának a technikai biztosítást.

Dr. Gligorné Lovász Erzsébet irodavezető



Sport 

Egy vasárnap hajnalban – na jó, igazából dél-
előtt 10:00 órakor –  gyűlt össze Délegyháza
evezést szerető ifjúsága a Délegyháza I-es tó
partján, ahol sajnos technikai okok miatt nem
tudtuk megrendezni ezt az eseményt, de szeren-
csére akadt alternatív helyszín. 

Eleinte még egy kicsit fagyos volt a hangulat,
de ezt inkább az őszies időjárásnak köszönhet-
tük, mint a csapat hangulatának. A program ré-
gebbi túrák képeinek vetítésével kezdődött,
amiken jókat lehetett derülni, megismerkedhet-
tünk a gulyáságyúval, és akadtak kedves vendé-
geink is, akik finom sütivel és pár támogató szó-
val leptek meg minket. 

Majd ezután a lelki felkészülés után nekiáll-
tunk elkészíteni az ebédet. A csapattagok több-
kevesebb motivációval vállalták a munkát, illet-
ve menekültek előle a biliárdasztal mögé. Míg
főtt a paprikás krumpli, egy új játékot tanultunk,
illetve próbáltunk meg elsajátítani, aminek ki-

csit bonyolultnak bizonyultak a szabályai, pedig
nagyon hasonlít a baseballra.

A métázást az ebéd követte. A paprikás
krumpli kifogástalan volt és rengeteg. Az ebéd
után pedig jött a hajónév-választás. Ez volt a nap
legnehezebb feladata, hiszen két hajónk volt csu-
pán és több tucat nevünk. Az első nevet sikerült
viszonylag gyorsan eldöntenünk, McLer Lacibá-
ra keresztelve a hajót, Mekler Laci bácsi után, aki,
mint ezt inkább az idősebbek tudják, nagyon so-
kat tett a faluban azért, hogy az evezés egy a fiata-
lok körében kedvelt sportággá váljon. Ez időben
igen gyakran jártak falubeliek hosszabb vízi tú-
rákra is szerte az országban. A most alakuló eve-
zős csapat céljai között szintén fontos szerepet
kapnak a Laci bácsi által képviselt irányzatok. 

A második hajónévnél viszont csak a szeren-
cse döntött, így lett az Nádas helyett Katrina. Az
ünnepélyes hajónév-felragasztást a név eszmei
szerzője, Forgó Zoltán végezte el. 

Végezetül jöhetett a romeltakarítás, amit szét-
pakoltunk játékokat, edényeket most közösen
pikk-pakk rendbe tettük, és így már mindenki
nyugodtan biliárdozhatott még egyet, és megbe-
szélhettük a jövő év terveit is, melyek azt bizo-
nyítják, hogy jövőre sem lesznek eseménymen-
tes hétvégéink!

Gáspár Máté (csapattag)

Tisztelt olvasók!
2011. október 7-én a Dél-

egyházi Testépítő Sport-
egyesület versenyzőivel részt
vettünk Budapesten a XXII.
Magyar Erőemelő Bajnoksá-
gon, ahol fantasztikus dél-
egyházi sikerek születtek!

Ferenczi Krisztián az ifjúsági kategóriában,
74 kg-ban ifjúsági magyar bajnok lett 505 kg-
os összteljesítménnyel (guggolás 150 kg, fek ve -
nyomás 145 kg, felhúzás 210 kg), és ezt úgy érte
el, hogy közben megjavított két országos ifjúsá-
gi erőemelő rekordot a súlycsoportjában,
fekvenyomásban 145 kg, felhúzásban 210 kg
lett az új rekord!!! 

Hajós Bence 83 kg-os ifjúsági kategóriában
ezüstérmet szerzett, szintén 505 kg-os össztelje-
sítménnyel (guggolás 160 kg, fekvenyomás 145
kg, felhúzás 200 kg). Bencének most nem sikerült

teljesen a csúcsforma időzítése a versenyre, ennél
kb. 30-40 kg-mal többet tud összteljesítményben.
Még annyit az ezüstérem értékéről, hogy így is
csak egy ifjúsági világbajnokságon VIII. helyezett
versenyzőnek sikerült Bencét megelőznie!

Eddig csak az erőemelés külön szakágában, a
fekvenyomásban indultunk, ez volt az első há-
rom fogásnemes (guggolás, fekvenyomás, felhú-
zás) erőemelő versenyünk, ezek az eredmények
ezért is kiemelkedőek, hiszen gyakorlott, rutinos
versenyzőkkel kellett felvenni a küzdelmet!  

Az erőemelésben a versenyzők hetekig, hó-
napokig kemény munkával készülnek egy-egy
versenyre, majd a gyakorlat végrehajtása né-
hány másodperc alatt eldönti, hogy milyen ered-
ményt hozott a rengeteg edzés. A szemben ülő,
valamint a jobbról, balról felügyelő szigorú bí-
rók a versenyző minden mozdulatára figyelnek,
és a legapróbb hiba esetén is érvénytelenítik a
gyakorlatot. Az edzőknek és a segítőknek nagy

szerepük van a versenyzők fizikai és pszichikai
felkészítésében. Az erőemelő sportoló ellenfele
a gravitáció, és az a kihívás, ami saját erejének
bizonyítása, „gyengeségének” legyőzése. Az
erőemelő sport klasszikus példája az ember küz-
deni tudásának, akaraterejének és kiemelkedő
teljesítő képességének, mely szigorúan sport-
szerű életmódot, hatalmas erőfeszítést, rengeteg
edzést követel a sportolóktól.

A következő versenyünk október 29-én lesz
az Ifjúsági és Junior Női, Férfi Fekvenyomó
Magyar Bajnokságon, ahol ismét a dobogóra
várjuk versenyzőinket.

Márton Róbert klubvezető

Nyárbúcsúztató evezős buli 2011. 10. 08.

Ifjúsági Magyar Bajnok Ferenczi
Krisztián! Ezüstérmes Hajós Bence!



Sport 

Magyar Európa-bajnok született!
Tisztelt olvasók!
Egerben rendezte meg az Oyama Karate Kyokushin Hungary az IKO

Matsushima soron következő Európa-bajnokságát Shihan Borza József veze-
tésével. Ez volt a 7. Európa-bajnokság, a magyar Egerben, a spanyol
Barcelonában, a belga Amsterdamban, a lengyel, az ukrán Lembergben és az
olasz Gallipoliban megrendezett viadalokat követően. Magyarország a 2010-
es spanyolországi Világkupán kapta meg a rendezés jogát. A versenyen közel
100 versenyző indult az 5 kontinensről. Igazi világméretű verseny kerekedett a
bajnokságból. Egy ekkora eseménynek a megszervezése mindig óriási kihí-
vás. Borza József és csapata azonban messze túlszárnyalta az elvárásokat, hi-
szen a verseny szabályosan, gördülékenyen, és ráadásul telt ház előtt zajlott.
Borza az EKO technikai igazgatójaként és főbírájaként a döntőket vezette, ter-
mészetesen a tőle megszokott határozottsággal. A verseny végén Kancho
Matsushima személyesen gratulált neki a magas színvonalú bíráskodáshoz,
ami nagy elismerésnek számít.

Az IKO Matsushima Nyílt Európa-bajnokság 12 év után ismét Egerben
volt, 150 nevezett versenyzővel Oroszországból, Iránból, USA-ból,
Európából. Egy igazi kontinensviadal volt itt Magyarországon. A verseny
díszvendégei voltak: Kancho Yoshikazu Matsushima 9 dan – az IKO
Matsushima Világszervezet elnöke, John Taylor 9 dan – az IKO Matsushima
Világszervezet alelnöke, Klaus Rex 6 dan – az IKO Matsushima európai szer-
vezet elnöke. A verseny fővédnöke volt Horváth László – Heves Megyei Kor-
mányhivatal kormánymegbízott, védnöke Habis László – Eger Megyei Jogú
Város polgármestere, Szabó Róbert – a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és
dr. Mészáros János – a Magyar Karate Szakszövetség elnöke. 

Remek rendezés, erős küzdelmek és nagyszerű közönség jellemezte az egri
versenyt. Immár a hagyományoknak megfelelően a hazai fekete öves csapat be-
mutatót tartott a döntők előtt, emelve az addig is magas színvonalat. A Borza
Dojo gyermek csoportja is bemutatkozott egy kis produkcióval. 

Magyarország – mely 15 fővel, köztük rutinos versenyzőkkel és ígéretes
újoncokkal képviseltette magát – kiemelkedő eredményeket szerzett. A
Karcagon edző Gyarmati Imre a férfi –70 kg-os mezőnyben Európa-bajnok
lett! Nagyon tapasztalt versenyzéssel, egyértelmű irányítással nyerte a küzdel-
meket. Ebben a kategóriában Keller Tamás 4. helyezett lett. Tamás meggyőző
küzdelmei a közönséget végig lázban tartották. A magyar csapat lányai szépen
és eredményesen meneteltek. Női könnyűsúlyban a sátoraljaújhelyi Sajnár
Gyopárka ezüstéremmel zárta a bajnokságot. Középsúlyban az egri Herczeg
Lilla jó formát mutatott, és a Borza tanítvány kemény küzdelmekkel a dobogó
második fokára állhatott. Ebben a súlycsoportban a Szegeden tréningező Ha-
lasi Fruzsina 4. helyezést ért el. Nehézsúlyban (+62,5 kg) a budapesti Szerezla
Claudia ezüstérmet, a szintén fővárosi Czár Barbara pedig 4. helyezést szer-
zett. A verseny estélyén egy 300 fős sayonara party zárta az Európa-bajnoksá-
got a Hotel Eger Park kongresszusi termében.

A versenyt követő napon Kancho Matsushima hagyományos budo karate
edzést tartott fekete öveseknek, melyet övvizsga követett. Büszkék vagyunk
rá, hogy sikeres, kiemelkedő színvonalú vizsgát tett 5 danra, tehát mostantól
Shihan: Kádas János (Miskolc), Versess Károly (Miskolc), Magyari Zsolt
(Eger), Orehovszki Zoltán (Sátoraljaújhely) és id. Gyarmati Imre (Karcag). Az
egri Vakter József a 4 dan fokozat követelményeit teljesítette kimagaslóan az
összesen 9 órán át tartó vizsga folyamán. A versenyről készült video, fotó ga-
léria megtekinthető a honlapunkon: www.senseimarossy.hu  

Az egyesület edzései elindultak. Sok kis kezdő karatés érkezett az edzések-
re. Lelkesek, hajtósak és meg akarják mutatni, hogy a jövő győztesei lesznek a
karate sportban. Novemberben készülünk a téli edzőtábor vizsgáira, december
3-án évzáró vacsora a Rönkös étteremben, decemberben Mikulás Kupa és ha-
gyományos téli edzőtábor. Várjuk a jelentkezését az új karatésoknak! Gyer-

mek edzések 6-14 éves
korig Délegyházán. Se -
géd edző: Tordai Viktor 3.
kyu, edzésidőpontok: Hét -
fő 17:00 – 18:30; Csütör-
tök 17:00 – 18:00). Októ-
berben ovisoknak edzés
kezdődött Tordai Viktor
vezetésével (06-20-423-
2804). Felnőtt edzés  Du -
na varsányon a Robi cuk-
rászdában 12 éves kortól. Érdemes elkalandozni kicsit a megújult honlapun-
kon sok videóval edzésekről, versenyekről…, hátha Ön / Te is kedvet kapsz,
hogy ennek a baráti társaságnak a tagjává válj!   

Marossy Károly 3 dan klubvezető

Íjászat
Tisztelt Olvasók!

Sokszor láthat-
tak bennünket a
volt Kavicsbánya
irodaháza körül ed -
zéseinken, de elő -
ször a Falunapon tarthattunk kedvcsináló bemutatót a nagyközönségnek.
Az Íjász Tagozat 2011 februárjában alakult meg a Faluszépítő Egyesületen
belül. Nagylelkű támogatásként az Önkormányzat biztosított számunkra
helyiséget egyre gyarapodó felszerelésünk számára (vessző  fogók, céltáb-
lák, mozgó célok állványai, korongdobó gép). Magánadományként a
Hancsics házaspártól gyermekíjat és vesszőfogó tömböt kaptunk. Becz
Attila irányításával készült néhány szerkezet, amelyek az ügyességet fej-
lesztik. A sok edzés meghozta gyümölcseit. A csapat szeptember 3-án részt
vett az első Örömíjász versenyen Szigethalmon az Emese parkban; ahol
Bicskei Gábor ifi kategóriában I. helyezést ért el tradicionális reflex íjjal.

Néhány mondat a továbbiak megértéséhez. A versenyeken indulókat
életkor szerint kategóriába sorolják: gyermek, ifi, felnőtt és tiszteletre méltó
vagy senior kategória. Ezenkívül a használt íjak típusa szerint is felosztásra
kerül, mint Olimpiai Reflex (továbbiakban: O.R.), Tradicionális Reflex (to-
vábbiakban: T.R.). Mi csak ebben a két kategóriában indulunk.

A következő verseny Csongrádon volt, ahol
Mészáros Gyula I. „O.R.”
Surányi Rita II. „O.R.” kategóriában arany- és ezüstérmesek lettek.
A harmadik verseny Dunaharasztin volt, ahol új csapat lévén szintén jól

szerepeltünk.
Bicskei Gábor ifi „T.R.” I. hely
N. Tóth Gábor „O.R.”  III. hely
Mészáros Gyula „O.R.” IV. hely
Léhmann Antal „T.R.” V. hely.
Íjász párbaj összevont kategória:
Mészáros Gyula I. hely.
2011. október 16-án Szigetszentmiklós volt a negyedik versenyünk.
Eredmények:
Mészáros Gyula „O.R” II. hely
Becz Attila „O.R.” III. hely
Bicskei Gábor ifi „T.R.” III. hely.
Idei utolsó verseny október 22-én Vecsésen volt, ahol szintén jó eredmé-

nyeket értek el a csapat tagjai.
Becz Attila „O.R.” II. hely
Mészáros Gyula „O.R.” III. hely
N. Tóth Gábor „O.R.” IV. hely
Az elért eredményeket értékeli, hogy a versenyeken nevezők száma 70-

100 fő között volt. Aki a cikk olvasása után kedvet kap ehhez a szép, ősi
sporthoz, azokat és minden érdeklődőt szívesen látunk köreinkben.

Léhmann Antal



Exkluzív, Kancsár Péter rovata  

ZOLTÁN ERIKA 25 éves…
„Mehet tovább a show…”

Különleges interjú készült az idén 25 éves jubileumát ünneplő
énekesnővel. Feltettem neki a kérdéseimet, és aztán kényelmesen
hátradőlve hagytam Őt beszélni.

1986 nyarán nagyot fordult velem a világ. Addig csak álmodoztam,
tervezgettem és természetesen rengeteget tanultam és tapasztaltam,
míg el nem jött a nagy nap az Interpop fesztivállal. Valójában nem
lettem helyezett, de ennyi év távlatából visszatekintve azt kell mond-
jam, hogy én kaptam a legértékesebb díjat, a siófoki közönség díját.
Ez a kitüntető cím azóta is kíséri az életemet, arra gondolok, hogy az
elmúlt huszonöt évet én a közönség állandó szeretetének és megbe-
csülésének köszönhetem. Ha az emberek nem szerették volna meg
ennyire, ilyen mértékben a dalaimat, nem lehetnék még mindig aktív
énekesnőként a pályán. Nagyon nagy jelentősége volt, van és lesz is
mindig a DJ.-knek, hiszen ha ők nem játszanák a dalaimat a hétvégi
kikapcsolódni vágyó társaságnak, nem válhattak volna ezek a dalok
örökzölddé. Akárhogy számolom is, 1986 óta már a negyedik generá-
ció fiataljai tanulják és szeretik meg azt a zenét,  ami számomra is az
igazi élet kezdetét jelentette 1986-ban. A fesztivált követően még
ugyanannak az évnek a decemberében kaptam lehetőséget Erdős dok-
tortól, hogy a Pásztor – Jakab – Hatvani szerzőtrió segítségével elké-
szítsem az első önálló lemezemet. Ez az album
1987 júliusában jelent meg. A szakmában
mindenki azzal riogatott, hogy öngyilkosság
nyár közepén debütáló albumot megjelentetni,
de tapasztalat híján nem figyeltem különöseb-
ben a kellemetlenkedőkre, és megjelent a le-
mez, Szerelemre születtem címmel.’87 kará-
csonyán már átvehettem életem első aranyle-
mezét  – akkor 100.000 eladott példány –, hús-
vétra  pedig  már elérte a platinát – 250.000 el-
adott példány. Senki, sem én, sem a szerzők
nem számítottak ekkora sikerre, de hihetetle-
nül jó érzés volt. Mindenhol, mindenki engem
akart meghívni fellépésre, televíziós interjúk-
ra, újságcikkekhez, fotózásra. Egyszóval bein-
dult az életem azon szakasza, amire egészen
addig készültem, amiről mindig is álmodtam.
’88 nyarán elkészült és megjelent a második,
Túl szexi c. album. Akkorra az első lemez már
elhagyta a 400.000 eladási példányszámot, hi-
hetetlennek tűnt, de hál’ istennek igaz volt. A
második lemez még nagyobb példányszámot
ért el, mint az első. Így két megjelent album után már több mint
800.000 eladott album büszke tulajdonosa lehettem. Ebben az időben
indult be a koncert időszak is. Egy évben min. 60-70 élő, zenekaros és
természetesen táncosokkal színesített koncert állt a hátam mögött, ha-
talmas teltházakkal. Kezdtem úgy érezni, hogy helyem van ezen a pá-
lyán, és tudtam, nagyon oda kell figyelnem,  hogy az akkor érzett, ta-
pasztalt siker ne tűnjön el az életemből, hanem próbáljam meg vala-
hogy állandósítani. Valljuk be őszintén, mindig nem lehet ugyanazon
a hőfokon égni, mint a szerelemben sem, de lehet, sőt kell vigyázni
arra, hogy ne hullámvölgyek jellemezzék a karriert, csak aprócska
bukkanók. Néha van egy enyhe lejtő, ami gyorsan újra emelkedőbe
fordul. Ilyen volt eddig az én zenei pályám, és mindent megteszek a

mai napig azért, hogy így is maradhasson. A közönség szeretete inspi-
rál, és amíg ezt érzem és tapasztalom, addig köszönöm, jól vagyok!

Ami igazán fantasztikus, hogy az 1998-ban indult retró hullám a
mai napig viszi magával az embereket, és megkockáztatom, talán job-
ban szeretik az úgynevezett retró zenéket, mint a mai friss slágereket.
Ennek én természetesen nagyon örülök, hiszen tele a naptáram, nem
kell azon gondolkoznom, hogy mit kezdjek a rengeteg
szabadidőmmel, és ez így van jól. 

Most sem ülhetek a babérjaimon, hiszen a
2011-es év egy komoly ünneplésre ad okot.
Ebben az évben lesz 25 éve, hogy a pályán va-
gyok.

2011. 11. 11-én este a Syma csarnokban ün-
nepelünk majd mindazokkal, akik velem
együtt úgy érzik, hogy jó feleleveníteni az el-
múlt 25 év legnagyobb Zoltán Erika slágereit.
Ígérem, hogy mindazok, akik a mi kis csapa-
tunkkal tartanak ezen a péntek estén, egy igazi
felhőtlen kikapcsolódás és retró buli részesei
lesznek velem és zenész-táncos barátaimmal
együtt! A koncert címe egy színpadi ember
számára örökérvényű mondat, MEHET
TOVÁBB A SHOW! Ezzel a címmel Szabó
Z. készített számomra egy nagyon mai, termé-
szetesen disco-s hangvételű dalt is, ami olyan
jól sikerült,  hogy már remix változata is szü-
letett. DJ. Luis jegyzi azt a mixet, amit az Ő
személyes közreműködésével mutatunk majd
be a koncerten. Természetesen, mint eddig
mindig,  most is DJ. Dominik lesz azt est házi-

gazdája és egyik sztárvendége, de természetesen megjelennek az est
folyamán olyan emberek is a színpadon, akik nélkül nem eleveníthe-
tem fel az elmúlt szép éveket. Éppen ezért ott lesz velem Robi, nem
csak mint rendező, hanem mint előadó is, és Kiki, aki egy nagyon
szép korszaknak volt a részese a ’90-es évek elején.

Bízom benne, hogy ez a koncert újra megerősít abban, amit már
régóta vallok… amíg élek énekelek! Itt tartunk jelenleg, és a folytatás
nem várat sokat magára, ígérem!

Erika nemrégiben nálunk is megnyitotta a több mint húsz éve, tö-
retlen sikerrel működő tánciskolájának újabb helyszínét, az erről
szóló hirdetést megtalálják ebben a számunkban.

Kancsár Péter



Tánciskola hirdetés  



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
***

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

***

Szeretnél szép divatos műkörmöt, manikűrt vagy pedikűrt INGYEN?
Akkor legyél a modellem egy tanfolyam idejére és gyakorláshoz. Ha hir-
detésem felkeltette figyelmedet, kérlek hívj bizalommal. Fuglovicsné
Gyöngyi 06-20-444-7103

***
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



Élettörténetek 

Szatmári Tiborné életútja

Peregen születtem, ma Kiskunlacháza.
Édesapám földműves volt, édesanya bolt -
vezető. Egyetlen testvéremet korán elvesz-
tettem, úgymint anyát is. 

Az általános iskolát szülőfalumban vé-
geztem el, ahol igen jó és kedves pedagó-
gusok tanítottak. Budapesten, egy bentla-
kásos gimnáziumban érettségiztem. Hu-
mán jellegű érdeklődése met itteni tanára-
im keltették fel. Bár édesanya is igen ko-
rán az irodalmi művek szeretetére nevelt.
Rengeteget olvastunk, hiszen tv és számí-
tógép még nem állt rendelkezésünkre.

Érettségi után helyhiány miatt elutasí-
tottak egy főiskoláról. Így dolgozni men-
tem az akkori Kiskun Mgtsz irodájába.
Adminisztrációs karrierem nem felfelé
ívelő volt. Sohasem tudtam kikeveredni az
állóeszközök nyilvántartásából, ottani
főnö ke im ezt látván javasolták, hogy pró-
bálkozzak elhelyezkedni képesítés nélküli
nevelőnek (Csizmazia Laci bácsi volt). A
Rác ke vén székelő műv. osztály vezetője
Halásztelekre helyezett, a Szacsvay Tibor
igazgató úr irányítása alatt működő álta-
lános iskolába. 2. osztály vezetését bízta
rám. Váltott műszakban dolgoztunk. Reg-
gel 8-kor indultam a délutános tanításra
Ráckevén, Szigethalmon keresztül. Vissza
ugyanígy, de néha gyalog haza Rác ke -
véről. Ismét a jó és reális gondolkodású
főnököm lépett közbe és súgta meg, hogy
Délegyházán még osztatlan osztályok
van nak, közelebb van és keresnek egy ne-
velőt. Próbálkozzak! 

Próbálkoztam, s így léptem be 1969.
november 1-jén Délegyházán az általános
iskolába. Igen sok meglepetésben volt ré-
szem. Tanyáról járt be a tanulók többsé-
ge, 2-3 utca Délegyházán, és velem szem-
ben állt egy kis Tóth Éva, ma Jakus
Lászlóné. 

A tantestület igen kedvesen fogadott és
segített minden nehézségen túl. Nagyon
sokat köszönhetek Csizmazia László -
nénak, szeretett Márti néninek és Veszeli
Imre tanár úrnak. Igen szigorúan és kö-
vetkezetesen követelték meg a munkát, de
maradtam. Megszerettem az itt élő ked-
ves embereket, s természetesen a tudásra,
tanulásra szomjazó gyerekeket. Akkor
még – s elég sokáig – szívesen tanultak a
diákok. 

Közben Szegeden elvégeztem magyar-
történelem szakon a főiskolát. Kicsit meg-
erőltető volt munka mellett, tanulmányi
szabadság híján, (szombaton is jártunk is-
kolába), de megcsináltam úgy, ahogy igen
sok más kollégám.

Rengeteg feladatot kaptam a tanítás
mellett. Voltam kultúrigazgató tanácstag.
Tevékenykedtem a Hazafias Népfrontnál.
S nem utolsósorban úttörővezető is vol-
tam. Összesen az elmúlt 42 évben kilenc
igazgatót „szolgáltam”. Több oktatási re-
formot értem meg, és természetesen ezért
képeztem magam. De legnagyobb célom
mindig az oktatás, a nevelés, a szépre, a
jóra, egymás iránti tiszteletre, megbecsü-
lésre való felkészítés volt. 

Öröm volt számomra, amikor egy-egy

kiránduláson, múzeumlátogatáson láttam
a csodálkozó, tágra nyílt szemekkel figye-
lő tanulókat, vagy hogy bérletesek voltunk
az Erkel Színházban, vagy először látni a
Balatont, Ópusztaszert.

Közben férjhez mentem, letelepedtem
Délegyházán. Házasságomból 2 gyerme-
kem született. Ők adtak erőt ahhoz a tra-
gédiához, ami velem történt. 20 éve halt
meg a férjem, akit szintén igen sokan is-
mertek. Ő építette a református templo-
mot és a faházat az iskolánál, és még sok-
sok segítséggel járult hozzá a falu épülé-
séhez, szépüléséhez.

Szakmai, pedagógiai munkám során ta-
nulmányi versenyeken vettem részt diák-
jaimmal, öregbítve iskolánk hírnevét. Pl.:
országos történelmi verseny 11. helyezés
– Gáspár Zsuzsi. Területi szavalóversenyt
rendeztem itt Délegyházán. Több falunap
műsorvezetője voltam. Nemzeti ünnepek-
ről emlékeztünk meg tanítványaim szerep-
lésével. Az emlékezetes Hunyadi Napok…

Több generációt tanítottam. Büszke va-
gyok minden egyes diákomra!

Nyugdíjaztak. Itt köszönöm meg a 42 év
alatt velem dolgozó kollégák segítségét,
bizalmát, türelmét. S természetesen mind-
annak a nagyon sok szülőnek, akik segí-
tettek különböző munkákban, de legin-
kább gyermekeik nevelésében.

Én Vörös Benjaminné Gizike élettörté-
netére lennék kíváncsi!

Szatmári Tiborné



Községünk életéből 

Mint már a Délegyházi Hírekben megjelenő
meghívónkból, valamint a községszerte kifüg-
gesztett plakátokból bizonyára értesültek, a Dél-
egyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület október
15-én jótékonysági szüreti bált szervezett a falu
Művelődési Házába.

Mikor a bál szervezésének gondolata felme-
rült az egyesület tagjaiban, akkor arra gondol-
tunk, hogy azok a tűzoltó felszerelések, amelyek
még hiányoznak feladataink minél maradéktala-
nabb ellátásához, abból a bevételből pótolhatóak
lesznek, ami a bál sikeres rendezéséből megtérül.
A gondolatot tett követte, és az önkormányzattal
való egyeztetés után az idő rövidségére való te-
kintettel nagy lendülettel kezdtünk hozzá a szer-
vezéshez. A részletek megoldásához isme rő se -
ink segítségét is igénybe vettük. Támogatóje-
gyek nyomtatásával is igyekeztünk segíteni azo-
kon a lakókon, akik nem tudtak vagy nem akar-
tak részt venni a bálon, de ha úgy érezték, cse-
kély adományokkal támogathatták egyesületün-
ket. Arra is gondoltunk, ha valaki mégsem olvas-
ta a meghívóinkat és nem tudott a mulatságról,
ahhoz személyesen próbáltuk elvinni a hírt, vala-
mint a támogatásunk lehetőségét. Ez csak rész-
ben jött be, mert nappal csak az idősek vagy a
munkanélküliek vannak inkább otthon, este meg
sötétben már bizalmatlanabbak az emberek.

De a részletekből időre csak összeállt min-
den. Az időjárásra nem panaszkodhatunk, mert
kellemes napsütés várt a szüreti felvonulásra. A
szekerek, hintók és lovasok időre megérkeztek,

hála Bednárik Lacinak. A Baba-Mama Klub ve-
zetője, Valika (akinek ezért nagy köszönetet
mondunk) ígéretéhez híven szépen feldíszítette
a hintókat, szekereket, és a meghívottakkal a
szüreti felvonulás elindult. A tűzoltóautóból ki-
áradó hangos zene azért csak előcsalogatta a la-
kosság egy részét. A felvonuláson résztvevő
dunavarsányi táncegyüttes a Posta parkolójánál
megállva, majd a Kéktó Büfé előtt is nagysikerű
táncbemutatót tartott. Így érkeztünk el jó hangu-
latba a felvonulás végén a Művelődési Házhoz,
ahol a varsányi táncegyüttes még egyszer bemu-
tatta nagysikerű táncait, majd a délegyházi Vég-
elgyengülés Tömegsport Egyesület Keringésza-
var Néptánccsoportja mutatta be fergeteges si-
kerrel a szatmári táncát. Ezúton is köszönet illeti
e két együttest, hogy színvonalas műsorukkal
hozzájárultak a felvonulás látványosságához. A
menet szüneteiben egyesületünk tagjai zsíros
kenyérrel, pálinkával és jóféle borral kínálták a
nézőket. A táncosok, fogathajtók és lovasok fá-
radozását gulyáslevessel igyekeztünk meghálál-
ni. Köszönjük a délegyházi Polgárőröknek,
hogy munkájukkal hozzájárultak a felvonulók
balesetmentes közlekedéséhez.

Előző este feldíszítettük a báltermet. A díszí-
tésben sokat segítettek a képviselő-testület
hölgytagjai.

Este aztán elkezdődött a bál. A zenéről egy
háromtagú zenekar gondoskodott, nagy sikerrel.

Éjfélkor tombolahúzással tettük színesebbé a
szórakoztatást.

Aki látta tudhatja, aki nem az bánhatja, mert
akinek a véleményére adok, azok mind elisme-
réssel szóltak a szervezésről. Sajnálom azokat,
akik téves szemléletük vagy más problémájuk
miatt nem tudtak részt venni ezen a jó hangulatú
rendezvényen. 

Talán legközelebb!
Sajnos csak 56 jegyet sikerült eladni! Szerin-

tünk kevesen voltunk, van akik azt mondják volt
már rosszabb is. Talán legközelebb többen lesz-
nek a délegyházi lakosok mint a varsányiak.

De nem fizettünk rá, mert a csekély bevétel
mellett sok tapasztalattal lettünk gazdagabbak. 

Mivel sok adakozó nevét nem tudtuk megje-
gyezni, nem illő külön kiemelni másokat. Ezért
minden segítőnknek és támogatónknak köszön-
jük az adományokat és segítséget, amit a tűzoltó-
autó alapfelszerelésére, főleg katasztrófavédelmi
szerszámok beszerzésére fogunk fordítani.

Lenhardt Károly
Délegyházi Önkéntes

Tűzoltó Egyesület Elnöke

Tökfesztivál
Kedves Délegyháziak!

Október 29-én a 6. Tökfesztiválra gyűltünk
össze a Kölcsey Művelődési Központban. Alig
győztem regisztrálni a rengeteg résztvevőt. Fa-
ragták a Halloween-tököket a gyerekek és fel-
nőttek, jelmezbe öltözött a sok lelkes apróság, a
büfében fogyott a sok finom süti, tea, forralt bor,
és kint az üstben rotyogott a tökleves. Ebéd után
a jelmezes gyerekek segítettek a tombolasorso-
lásban, ezután pedig mindenki elkészíthette a
saját töklámpását, bébiételes üvegből a kiste-

remben. Ezen a délutáni kézműves foglalkozá-
son is akkora munkakedvvel vettek részt a gye-
rekek, hogy alig győztük őket alapanyagokkal
ellátni. 16 órára megérkezett a dabasi Tilinkó
Néptánccsoport. Gyönyörű produkciójukat a
Szederinda Moldvai Zenekar táncháza zárta,

ami szintén nagy örömöt okozott a részt ve -
vőknek, egész estig elhúzódott a körtánc a fan-
tasztikus zenészeknek és táncosoknak, és termé-
szetesen a résztvevőknek köszönhetően. A fan-
tasztikus hangulatú rendezvényt a töklámpás
felvonulás zárta sötétedéskor. Mindenkinek kö-
szönöm a részvételt, és a segítséget azoknak,
akik bármilyen formában hozzájárultak a ren-
dezvény sikeréhez. Nagyon büszke vagyok rá,
hogy a környező településekről érkező vendé-
gek is részesülhettek az egyik legkedvesebb dél-
egyházi programunkból.

Balázsné Valcsi  
Baba-Mama Klub


