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Szüreti vers
Takáts Gyula

Szüretelnek, énekelnek,
Láttál-e már ennél szebbet?
Dió, rigó, mogyoró,
Musttal teli kiskancsó.
Sose láttam ennél szebbet!
Akkora fürt, alig bírom,
Egy fürtből lesz akó borom.
Dió, rigó, mogyoró,
Csak úgy nevet a kancsó.
Az sem látott ilyet.
Az öregnek aszú bor jár,
A gyereknek must
csordogál.
Dió, rigó, mogyoró,
Szüretelni jaj de jó!
Igyunk erre egyet!

Szeretettel várunk mindenkit a  Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság 
SZÜRETI FELVONULÁS ÉS JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA 

Jegyek (elővételben): 
1000 Ft/felnőtt  •  500 Ft/gyerek  •  1000 Ft/támogatójegy 

Kaphatóak:
Rim Györgyné (06-70-703-6854) Dunavarsány, Deák F. u. – Kossuth L. u. sarka 
Szűcs Márti (06-20-584-2738) Délegyháza Zöldséges
Anikó Cukrászda
Tóth Ferenc (06-30-870-2682)

Jegyek a helyszínen, a bál napján: 
1500 Ft/felnőtt   •  1000 Ft/gyerek  •  1000 Ft /támogatójegy 

A jó hangulatról a Pezo Triózenekar gondoskodik. 
A bál ideje alatt büfé üzemel a Művelődési Házban, melynek bevételét a Délegyházi Önkéntes

Tűzoltóság fejlesztési célra fogja felhasználni.

A bál ideje alatt gulyásleves kapható. 

A Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság mindennemű támogatást és
tombola-felajánlást elfogad. 

Mindenkinek jó szórakozást kíván a Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság!

VI. Délegyházi Tökfesztivál
OKTÓBER 29.

Sok szeretettel várunk mindenkit reggel 9-től este 19-ig a Délegyházi
Kölcsey Művelődési Központban megrendezésre kerülő tökfesztiválra!

9-12 óráig tökfaragó verseny  gyermek és felnőtt kategóriában.
11 órától Halloween-jelmezverseny gyerekeknek, de szeretnénk, ha a felnőttek is csatlakoznának jelmezeikkel!
12-13 óráig ebéd.

A helyszínen (boszorkányüstben) készített, tejszínes, tökmagos sütőtökleves; és más tökből készült finomságok a büfében, szendvi-
csek, sütemények, meleg tea, szörp a gyerekeknek, kétféle forralt bor a felnőtteknek.

13 órától tombola
14 órától vetítés a Halloween-ról, Mindenszentek ünnepéről. Bábelőadás. Kézműves foglalkozás.
16 órától táncház élőzenével. Fellép a Dabasi Tilinkó Néptánccsoport. 
18 órától a hagyományos, töklámpás felvonulásunk zárja kis fesztiválunkat. Művelődési Központunk előtt összegyűlve, 2-3-utcát bejárva,

jelképesen elűzzük a rossz szellemeket.

Felvonulás útvonala: 
Délegyházi Polgármesteri Hivatal – Posta – Kéktó büfé – Műv. Ház. 

Indulás 14 órától 
A felvonuláson részt vesz a dunavarsányi és a délegyházi néptánccsoport.

Bál helyszíne:Délegyháza, Művelődési Ház. Kezdés: 20 órától.

Szüreti Mulatság 2011. 10. 15.
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Önkormányzati hírek

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011. szeptember 20-i rendes ülését a
Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartotta. Az
ülés előrehozott napirendi pontjaként a Holcim
Hungária Zrt. Taksonyba tervezett Elosztó- és Lo-
gisztikai Központjának ügyét tárgyalta a Képvise-
lő-testület. Az ülésen részt vett Kreisz László,
Taksony Nagyközség Polgármestere, valamint a
Holcim Hungária Zrt. részéről dr. Dobos Imre úr,
aki ismertette a tervezett létesítménnyel kapcsola-
tos tudnivalókat, és válaszolt a lakosság részéről
felmerült kérdésekre. 

Második napirendi pontként a Szüreti Bál ügyét
tárgyalta a Képviselő-testület, örömmel elfogadva
a Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület felaján-
lását, hogy a Szüreti Mulatságot és Bált megrende-
zik, melyhez a Képviselő-testület támogatást biz-
tosít. Ezt követően a közoktatási intézmények tan-
évkezdési beszámolóját hallgatta meg és fogadta el
a Képviselő-testület. Negyedik napirendi pontként
az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról
szóló beszámolót fogadta el a Képviselő-testület,
majd pedig négy stégügyben hozott döntést, helyt
adva a kérelmeknek. A Liget utcai önkormányzati
tulajdonú telkek ügyében akként határozott a Kép-
viselő-testület, hogy egyeztet a közműszolgáltató-
val a közművezetékekkel kapcsolatosan, és ezt kö-
vetően, ennek eredményétől függően dönt érdem-
ben az ügyben. 

Tájékoztatást kapott a Képviselő-testület az alá-
írásgyűjtés részeredményéről, és elhatározta, hogy
2011. szeptember 30-ig megküldi a hatáskörrel
rendelkező Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak
az összegyűlt (összesen 1007) aláírásokat tartalma-
zó aláírásgyűjtő íveket, mely 2011. szeptember 28-
án meg is történt. 

Ugyancsak tájékoztatást kapott a Képviselő-tes-
tület a TSZT-HÉSZ módosítás jelenlegi fázisáról,

és elhatározta, hogy érdemi fejlemény esetén köz -
meghallgatást tart az ügyben. Következő napirendi
pontként a Délegyházi VII. bánya TSZT-HÉSZ
módosítási ügyében készült tájékoztatót hallgatta
meg a Képviselő-testület, majd az ún. Széchenyi-
telep esetleges Délegyházához csatolásának ügyét
tárgyalta szintén tájékoztató jelleggel. 

Az óvoda pályázattal kapcsolatban a Képviselő-
testület döntött a közbeszerzési tanácsadó díjazásá-
ról, majd pedig elhatározta, hogy pályázatot ír ki az
Önkormányzat teljes körű vagyon- és felelős ség -
biztosítására. Döntés született a mesterséges jégpá-
lya – megfelelő időjárási körülmények közötti – lé-
tesítéséről, valamint Kocsis László úr ajándékának
elfogadásáról, mely szerint Kocsis úr egy traktor-
hoz csatlakoztatható új tárcsát ajándékoz önkor -
mányzatunknak a gyommentesítés hatékonyabbá
tétele érdekében, és ezért az Önkormányzat az ő te-
rületeit is rendben tartja. 

Az Iskola udvarának fejlesztésére nyert pályázat
ügyében közbeszerzési tanácsadó megbízásáról
határozott a Képviselő-testület, majd az Egészség-
ház ügyében hallgatta meg a fejleményeket. A
CSÖSZ Társulási Megállapodásának Módosítását
is jóváhagyta a Képviselő-testület, majd pedig az
Idősek Napja alkalmából rendezendő ünnepség
feltételeit tárgyalta meg. Az ülés végén további
településfejlesztési ügyeket tárgyalt a képviselő-
testület, köztük a 2012. évi Délegyházi Napok ide-
jére tervezett Nonatlon Bajnokság szervezésével
kapcsolatos tudnivalókat ismertette Csőgör Péter. 

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011. szeptember 22-i rendkívüli ülését
a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartotta.
Az ülés első napirendi pontjaként az ivóvíz pályá-
zattal kapcsolatos önerő pályázaton való részvétel-
ről határozott a Képviselő-testület, majd második
napirendi pontként az Iskola udvara felújításának

nyertes pályázatához kapcsolódóan a kivitelezési
munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás
megindításáról született döntés. 

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

dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

Újszülöttek:
Bakos András Milán 2011. 08. 22.
Nyitrai Roland 2011. 08. 30.
Kis Alexander Nikolasz 2011. 09. 06.
Korompai Kolos 2011. 09. 12.
Ördög Mónika 2011. 09. 12.
Hámori Kristóf 2011. 09. 14
Dúró Enikő 2011. 09. 14.
Dragonya Dominik 2011. 09. 21.

„Álmodj egy szép világot hol tenger a fény,
ott hol a béke az égig ér…
Álmodd,
hogy a szeretet örökké él,
a szívekben derű és senki nem fél…
Álmodd,
hogy az álmaid valóra váljanak,
és elkerül minden,
Mi szívednek fájhat.” / Garai Gábor /

Házasságkötés:
Harsányi László – Rikter Anett

Madaras György Zoltán – Dominyák Anita
Sáfrány István – Einhorn Ildikó

„Megtaláltalak, fogom a kezed,
Nem űz el már semmilyen rettenet.
S mint ahogyan két kéz fonódik össze,
Együtt vagyunk, s maradunk egymással örökre.”

/ Pankovits Róbert /

Lakóhelyet létesített: 28 fő
Tartózkodási helyet létesített: 12 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Bursa Hungarica
Délegyháza Község Önkormányzata ismétel-

ten csatlakozni kíván hátrányos helyzetű fel ső -
oktatási hallgatók, illetőleg a felsőoktatási tanul-
mányokat kezdő fiatalok támogatására létreho-
zott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.

Délegyháza Község Önkormányzata pályá-
zatot ír ki a támogatás elnyerésére, melyhez a
pályázati csomagokat 2011. október 17-én lehet
átvenni a Polgármesteri Hivatal 5-ös irodájában.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2011.
november 14. napján 12 óra Polgármesteri Hiva-
tal 5-ös irodája, vagy a titkárság.

Képviselő-testület

A Délegyházi Napok rendezvény keretében Ifjú Polgárok köszöntésére az Önkormányzat 45 fő
gyermek részére vállalta az Életkezdési Támogatás gyermekenkénti 5.000 Ft/fő átutalását a Fókusz
Takarékszövetkezetnél nyitott számlára.

Kérjük a Szülőket, keressék fel a Fókusz Takarékszövetkezet Dunavarsányi Kirendeltségét
számlanyitás céljából. Cím: 2336 Dunavarsány, Gyóni Géza u. 5.

2011. október 31-ig megkötött Életkezdési Támogatásokhoz vállaljuk a fenti támogatási ösz-
szegek átutalását, amelyhez még 42.500 Ft támogatást a Magyar Állam nyújt a gyermekeknek.

Ha már rendelkeznek a gyermek részére kötött kötvénnyel, kérjük a Polgármesteri Hivatalban be-
mutatni, erre a kötvényre utaljuk az Önkormányzat részéről nyújtott támogatást.

Az évek alatt megtakarított pénzösszeghez a gyermek 18. életévének betöltése napján juthat hozzá,
segítve ezzel a felnőtt élet kezdetét.

Számlanyitáshoz a következő iratokat kell bemutatni:
– A gyermek születési anyakönyvi kivonatát.
– Igazolást a családi pótlék jogosultságáról (30 napnál nem régebbi).
– A gyermek lakcímkártyáját. (Ezen iratokat Önök automatikusan megkapták).
– A családi pótlékra jogosult szülő személyes igazolványait.
– A gyermek adóazonosító jelét, mely ha nincs, a takarékszövetkezet segítséget nyújt.

Kérjük a Szülőket, a fenti határidőig a számlanyitást szíveskedjenek elvégezni.

Délegyháza Község Önkormányzata



Önkormányzati hírek

MEGHÍVÓ
Délegyháza Község Önkormányzata

tisztelettel és szeretettel meghívja a
község lakóit az 

1956-os forradalom és szabadságharc
emlékére tartandó

ünnepi megemlékezésre.
Időpont:

2011. október 23., vasárnap, 
11 óra

Helyszín:
Kölcsey Művelődési Központ

Az ünnepségen fellépnek a Hunyadi János
Általános Iskola tanulói és a 

Kölcsey Kórus

Idősek Napja
Délegyháza Község Önkormányzata 2011.

december 03-án rendezi az Idősek Napja ren-
dezvényét, melyre szeretettel vár minden 70.
évét 2011. évben töltő, illetve az idősebb dél-
egyházi lakosokat. A rendezvény a hagyomá-
nyoknak megfelelően kerül megrendezésre,
mindenki névre szóló meghívót fog kapni, helye
pedig a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ.

Szociális és Egészségügyi Bizottság
(szervezők)

Nyáregyházán jártunk…
Nyáregyháza idén ünnepli fennállásának 600.

évfordulóját, mely alkalomból 2011. szeptem-
ber 8-11. között megrendezésre került ünnepi
rendezvényekre, programokra meghívást kapott
Önkormányzatunk is. Délegyháza egy népesebb
delegációval képviseltette magát a rendezvé-
nyen, szeptember 10-én, szombaton. A két tele-
pülés ezúton kívánta tovább mélyíteni a XIX.
Délegyházi Napok keretében megtartott I. Egy-
házas Találkozó révén kialakult kapcsolatát. 

A nyáregyházi látogatásunk napján lépett fel
a Végelgyengülés Tömegsport Közhasznú
Egyesület Keringészavar Néptánccsoportja is,
elkápráztatva táncukkal a népes vendégsereget. 

Vendéglátóinkat egy gyönyörű, 100 szeletes
születésnapi tortával leptük meg, melyet Mé-
száros Sándor polgármester úr köszönettel vett
át tőlünk. A Nyáregyházán töltött idő nagyon
kellemesen – és emiatt gyorsan – telt. Mészáros
Sándor polgármester úr ünnepi köszöntőjét
követően több helyi és testvérvárosi művész,
csoport színvonalas fellépését láthattuk – hall-
hattuk a nagyszínpadon, melyet délután több
sztárvendég fellépése követett. A gyermekszín-
padon bűvész, bohóc, bábcsoportok léptek fel.
Láthattunk tűzoltóversenyt és tűzoltó-bemuta-
tót is, a Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
is képviseltette magát a rendezvényen. A gyer-
mekeknek arcfestéssel, légvárral, rodeó bikával,
valamint szelektív hulladékgyűjtésre nevelő já-
tékokkal kedveskedtek a szervezők. 

Az Iskolában Gebhardt Árpád Afrika-vadá-
szati kiállítását láthattuk, melyhez gazdag
élménybeszámoló is társult. Ugyancsak az Is-
kolában tekinthettük meg az „Ilyenek voltunk”
és „Otthonunk Nyáregyháza” kiállítást, mely-
nek megtekintése során bepillanthattunk Nyár-
egyháza múltjába is, valamint a Bernula
Mihályné, Horváth Rózsi, Benkő Zoltán, Mé-
hész László, Nagy Zsófia, Füri Anita és további
alkotók munkáiból készült kiállítást. Új élmé-
nyekkel szolgált a kovácsmesterség-bemutató
is. A házasságkötő teremben megtekinthettük
Kaszner Margit művésznő kiállítását, mely az
Ezredvég Múzeum és Babagyűjteménnyel
együtt folyamatosan várta a látogatókat. 

A további programok is több helyszínen zaj-
lottak, lehetőséget adva a látogatóknak a tartal-
mas időtöltésre, szórakozásra. 

Köszönjük a meghívást, és a délegyháziak-
nak a részvételt, az aktív közreműködést! 

dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

Nagy segítséget jelent, jelenthet a hosszabb-
rövidebb ideig egyedül élő idős vagy beteg em-
bereknek, illetve hozzátartozóiknak a nagy biz-
tonságot jelentő pánikgombos házi riasztó.
Magyarországon már régóta kapható ilyen ké-
szülék, több városban alakítottak már ki erre
épülő jelzőrendszert, nemegyszer mentette már
meg idős emberek életét.

Délegyháza Község Önkormányzata a szociá-
lisan rászorulóknak szolgáltat ilyen készüléket in-
gyenesen, az utcabizalmiknál lehet jelezni, ha va-
laki szeretne igényelni pánikgombos házi riasztót.
Továbbá az Önkormányzat segít abban is, ha va-
laki szeretne idős hozzátartozójának otthonába
ilyen készüléket, ám nem szociálisan rászoruló.

2011. szeptember 27-én átadásra és beüzeme-
lésre került az első ilyen készülék Délegyházán.
A 93 éves néninek dr. Riebl Antal polgármester
és Görbe István képviselő, a Szociális Bizottság
elnöke adták át a pánikgombos házi riasztót.
Görbe István be is mutatta a GSM alapú készü-
lék használatát, mely telefonként is működik, és
riasztani lehet vele a családtagokat, a háziorvost
és a polgárőrséget is. A készülékhez tartozik egy
nyakba akasztható gyufásdoboz méretű pánik-
gomb is, ezt megnyomva azonnal mindenki
SMS-ben megkapja a vészjelzést. 

Dr. Ladányi Györgyi háziorvos mindenkinek
javasolja a készülék beszerzését, akinek olyan
idős hozzátartozója van, aki egyedül él vagy
hosszabb időt egyedül tölt. Doktornő azt is el-
mondta, ha vészjelzés érkezik hozzá, akkor a
helyszínre siet, vagy értesíti az ügyeletet az
esetről, így az éppen ügyeletet végző orvos fog
kiérkezni a segélyhívóhoz. 

Boltos József, a Polgárőrség vezetője el mond-
ta, örülnek annak, hogy Délegyházán is van
lehetőségük az idős embereknek ilyen készülék
használatára, méghozzá ingyen. A polgárőrség
számára ez egy új, további feladat lesz, hogy e
köré kialakítsanak egy új rendszert, hogy mindig
legyen valaki készenlétben, aki vészjelzés esetén
mozgósítható. Addig is azon lesznek, hogy vész-
jelzéskor élőszolgálat esetén azonnal, szolgálati
időn kívül pedig minél hamarabb a segélyhívó
segítségére siessenek.                      

Derzsi Katalin

1. Rényei Ernő Majosi út 15.
2. Vadász Istvánné Vörösmarty u. 13.
3. Koterkó Ernőné Galla tanya 35.
4. Palóczai-Kiss Sándorné Árpád u. 28.
5. Fórizs Sándorné Dózsa Gy. u. 32.
6. Dóra Aladár Kossuth L. u. 27.
7. Sarlós Kálmán Gizella telep 67.
8. Mozsolics Gábor Bányász sor 21.
9. Ifj. Pocsai István Csóka tanya 129/110
10. Lugosi Istvánné Újpesti sor 6.
11. Görbe Istvánné Némedi út 2.
12. Tujner Ferencné Fecske u. 10. 
13.  Búza László Csendes u. 34.



Rendőrségi hírek

Délegyháza területén
az eltelt időben történt
balesetről

Szeptember 05-én a
Vasút soron egy szigetbe-
csei lakos a Suzuki

személygépkocsijával Dunavarsány irányából
Majosháza irányába közlekedett. A Vasút sor és az
Árpád utca kereszteződésben áttért a menetiránya
szerinti bal oldalra és ott összeütközött a vele
szemben szabályosan közlekedő dunavarsányi fér-
fi által vezetett tehergépkocsival. Személyi sérülés
nem történt, anyagi kár keletkezett.

Délegyházi  bűnesetek…
Augusztus 19-én a  Galla bárban verekedés volt.

Biliárdozás közben emlegették egymás születési
dátumát és az édesanyák is szóba kerültek, majd
egy résztvevője a vitának könnyű sérülésekkel kór-
házba is került. A végkifejlet az, hogy nem akar
senki semmilyen rendőrségi eljárást, csak hétköz-
napi összeszólalkozás volt, és tulajdonképpen a
könyvtárban a könyvek papírjai suhognak, a kocs-
mában meg néha elcsattan egy-két trágárabb kife-

jezés. Augusztus 20-án a hajnali órákban az Üdülő
sétányon nagy értékben loptak el ékszert, kész-
pénzt és festményeket. Folyik a nyomozás, ha van
információjuk, segítsék a rendőrök munkáját.  Au-
gusztus 24-én a Nyírfa utca és a Vadvirág utca sar-
kán lévő telek kerítését és a telken található mel-
léképületet feszítette fel ismeretlen tettes, de nem
tulajdonított el semmit.  A Gizella telepen augusz-
tus 31-én a hajnali órákban megrongáltak egy
személygépkocsit, letörték az ablaktörlőket, ki-
szúrták a gumit, letörték a visszapillantó tükröket.
Keressük az elkövetőt. Szeptember 01-re virradóra
a Csendes utcában kibontottak egy kerítést és el-
loptak az udvarról két kerékpárt. Szeptember 11-
én hajnalban Délegyháza lakott területén igazolta-
tásra került egy 30 éves helyi lakos. Felmerült az
itasság és az ittas vezetés gyanúja, mert járművel
közlekedett a férfi. Várjuk a laboreredményeket és
eldől, hogy büntetőeljárás vagy pedig közigazgatá-
si eljárás indul az ittas vezető ellen. A Nyírfa utcá-
ban egy udvaron nyitott állapotban parkoló
személygépkocsiból szeptember 13-án 18.00-
19.00 óra közötti időben loptak el mobiltelefont.

Szeptember 13-án az esti
órákban a Galla tanyai ré-
szen dabasi vadászok
nem tudtak elszámolni a
náluk lévő fegyverrel, és
eljárást kezdeményeztünk
ellenük lőfegyverrel történő visszaélés miatt. A
Csendes utcában egy hétvégi házba törtek be ab-
lakfeszítés módszerével szeptember 15-re virra-
dóra. Sátor, gumicsónak, vasúti modellek, DVD-
lejátszó és fényképezőgép látta a kárát a hívatlan
látogatóknak.

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

R á c k e v e, 2011. szeptember 22.  

RENDŐRSÉGI HÍREK

Közeleg a Mindenszentek és a Halottak Napja,
amikor a temetőkben meglátogatjuk elhunyt sze-
retteinket. 

Sajnos a temetőket nem mindenki lelkiismereti
vagy kegyeleti okokból látogatja. A korábbi évek
adatai azt mutatják, hogy ezekben a napokban a te-
metők közvetlen környezetében gyakrabban fordul
elő gépjárműlopás és -feltörés, kerékpárlopás, al-
kalmi-, illetve zseblopás, továbbá megnő az esélye
a lakástulajdonos távollétét kihasználó betöréses
lopásoknak.

Otthonaik elhagyását követően, kérjük Önöket,
hogy:

Ne felejtsék el bezárni az ablakokat (kamra, für-
dőszoba, pince, mosdó, WC), ajtókat!
Amennyiben van, aktiválja a biztonságtechni-
kai eszközöket.
Távolléte idejére kapcsolja ki a csengőt, hogy a
lakás elhagyatottsága ne legyen könnyen ellen-
őrizhető. 
Akár rövidebb (1-2 nap) távolmaradás esetén is
kérje meg rokonait, megbízható szomszédját,
hogy nézzenek rá lakására.
Figyeljünk egymás és szomszédaink értékeire,
valamint közvetlen lakókörnyezetünkre.  

Közlekedés során:
A tömegközlekedési eszközöket igénybe vevők
lehetőség szerint használják a pályaudvari ér-
ték- és csomagmegőrzőket. 
Fokozottan figyeljenek értéktárgyaikra és ira-
taikra, azokat soha ne hagyják felügyelet nél-
kül!

Gépjárműlopások- és feltörések megelőzésével
kapcsolatosan: 

Mielőtt a személygépjárművét elhagyja – még
akkor is, ha rövid időre marad távol –, győződ-
jön meg arról, hogy a gépjárműve ajtaja, abla-
kai be vannak-e zárva!
Az indítókulcsot tartsák maguknál!
Amennyiben lehetőség van rá, parkoljanak az
arra kijelölt őrzött parkolóban. Az esti órákban
válasszanak olyan helyet, ahol jó a közvilágítás,
illetőleg a parkoló átlátható.
Semmilyen értéktárgyat, okmányt, táskát ne
hagyjanak látható helyen a gépjárműben. 
Mielőtt elindulnak a járművel, vizsgálja meg,
hogy a jármű zárszerkezete és az ablakai érin-
tetlenek-e, vannak-e azon látható külsérelmi
nyomok. Amennyiben vannak, azonnal értesít-
se hatóságunkat, hívja a 112 segélyhívó számot. 
A biztonság érdekében alkalmazzanak mecha-
nikai és elektronikus vagyonvédelmi biztonsági
rendszereket, eszközöket, melyek beszerelését
szakműhelyben végeztessék el.

Néhány jó tanács az alkalmi lopások megelőzésé-
vel kapcsolatosan

Jól látható, forgalmas helyen zárják le kerékpár-
jaikat, mivel a gyalogos forgalomnak visszatar-
tó ereje van a tolvajokkal szemben!
Jegyezzék fel kerékpárjaik azonosításra alkal-
mas jellemzőit, ismertetőjegyeit (típus, váz-
szám, méret, szín, felszerelések, sérülések stb.).

Gravírozással, illetve az egyre elterjedtebb, ún.
mikropontos jelölési rendszer alkalmazásával
egyedi azonosító jelekkel is elláthatják kerékpár-
jaikat.

Használjanak legalább két jó minőségű, erős
zárat! A lakat (zár) lehetőleg olyan legyen,
amely a vázat és a kereket is átéri! A kerék és a
váz legyen mindig együtt, egy stabil tárgyhoz
(pl. fa, kerékpártartó, korlát stb.) rögzítve.
Soha ne hagyják őrizetlenül táskájukat miköz-
ben a kegyeleti helyet, illetve környezetét ren-
dezik, még ha csak épp vízért vagy csupán a
konténerhez mennek is!
Ha az alkalmi lopást észlelik, lehetőség szerint
ne szálljanak szembe a tolvajjal, mert általában
többen vannak és erőszakosan reagálhatnak!
Hívjanak segítséget, értesítsék a rendőrséget!
Ha az iratok mellett a lakáskulcsot is elvitték,
sürgősen cseréljenek zárat, ha pedig a bankkár-
tyájuk tűnt el, azt azonnal tiltsák le.

Hogy a zseblopások kockázatát jelentősen csök-
kentse, fogadja meg a következő ajánlásainkat:

Pénztárcájukat, bankkártyájukat tegyék bizton-
ságos helyre, a ruházatuk belső, lehetőleg zár-
ható zsebébe, a kézitáska belső részébe, ahol
nagyobb biztonságban vannak.
Ne tartsanak maguknál sok készpénzt, lehető-
leg bankkártyával fizessenek!
A bankkártyát és annak PIN-kódját soha ne tart-
sák egy helyen, pénzfelvétel esetén ügyeljenek ar-
ra, hogy idegen személy ne láthassa a beütött kó-
dot, valamint azt se, hogy mennyi pénzt vett fel.
Mobiltelefonjukat ne viseljék látható helyen.

NE ADJON ESÉLYT AZ ELKÖVETŐKNEK!
VIGYÁZZON ÉRTÉKEIRE!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Bűnmegelőzési tanácsok kegyeleti napokra



A Kölcsey Művelődési Központ hírei Hirdetés

Állandó kínálatunk:
– cserepes növények
– vágott virágok
– koszorúk
– gyertyák, mécsesek
– asztali- és falidíszek
– ajándék- és virágkosarak

– ajándéktárgyak
– desszertek
– italok
– illatszerek
– hozott tárgyak díszcsomagolása
– esküvők és más rendezvények tel-

jes dekorációja

Már évek óta hagyomány a Csokréta Asz-
szonyklubban, hogy ilyenkor ősszel, amikor
még nincs hideg és a nap kellemesen süt, elin-
dul a kis társaság felfedezni Magyarország 1-1
szép vidékét. Az idén szeptemberben, az utolsó
hétvégén a Mátrában töltöttünk két felejthetet-
len napot. 

Mátraházán volt a szállásunk a Pagoda Pihe-
nő Panzióban, ahol a panziót üzemeltető délegy-
házi Kocsis család nagy szeretettel fogadott
bennünket, és megtettek mindent, hogy jól érez-
zük magunkat.

A környezet gyönyörű volt, hatalmas fák kö-
zött sétáltunk, és szívtuk a tiszta, friss hegyi le-
vegőt.

Felmentünk az ország legmagasabb pontjára,
Kékestetőre, megkerestük kanyargós ösvénye-
ken át a Szent László-forrást, gyönyörködtünk a
kedves és szép Naphimnusz Parkban és a mel-
lette levő kis kápolnában. Szombaton estefelé
Mátrafüreden meglátogattuk a Palóc Babamú-
zeumot, ahol sok érdekeset tudtunk meg az otta-
ni népszokásokról, és megcsodáltuk a népvise-

letbe öltöztetett, kézzel készített babákat. A fi-
nom vacsoráról szintén a Kocsis család gondos-
kodott a nagyon hangulatos Hegyalja étterem-
ben. A szombati napot a szállásunktól pár mé-
terre található Borostyán étterem nosztalgiaest-
jén fejeztük be, ahol táncos kikapcsolódásra is
lehetőségünk volt.

Vasárnap a Sástó környékén sétáltunk, majd
az ebédet Gyöngyöshöz közel egy szép kis bo-
rospincében költöttük el. Gyöngyös város is sok
érdekességet tartogatott számunkra. A csodála-
tos, patinás ferences templomban ezen a vasár-
napon búcsút tartottak, ahova az ország minden

tájáról gyönyörű népviseletbe öltözött fiatal lá-
nyok, asszonyok hozták el más-más módon fel-
díszített hordozható Mária-szobraikat, amit a
reggeli körmenet után bemutattak a templom-
ban, közben énekeltek, imádkoztak. Meghatóan
szép volt. Ezután a rendkívül igényesen felújí-
tott Mátra Múzeumba mentünk. Itt annyi volt a
látnivaló, hogy még legalább egy fél napot el
tudtunk volna barangolni, nézelődni a kiállított
növények, állatok és tárgyak között. Sajnos haza
kellett indulnunk, de úgy gondolom, hogy majd
valamennyien szívesen gondolunk vissza az
együtt töltött hangulatos két napra.

Forgó Vilmosné
klubvezető

2011. október 24-én szeretettel várunk minden gyereket a CSIPKERÓZSIKA című meseelőadásra a
művelődési házba 14 órától.

Délegyháza, Berzsenyi u. 2.

Mindenszenteki akció!
Minden október 20-ig leadott krizantém előrendelésre 10% kedvezményt

biztosítunk!

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

Héder Tímea 06-30/456-1661

Asszonyklub a csúcson

Szent László-forrás



Az iskola és a könyvtár hírei

Aquincumi kirándulás
A rendhagyó tanítási napon elmentünk

Budapestre, Aquincumba. Először bemutatták a
romokat, ahol az ókori rómaiak települése állt.
Ezután gladiátorképzőbe mentünk a fiúkkal. A
játékhoz kellett két harcos, egy bíró aki a játékot
vezette, és egy császár, aki eldöntötte, hogy a
nép akaratát elfogadja-e. A vesztes gladiátor
meghalt vagy kegyelmet kapott a nép illetve a
császár döntése alapján. Nagyon élvezetes küz-
delmeket vívtunk, izgalmas volt pajzsokkal, kar-
dokkal párbajozni egymással, elképzelni, mi-
lyen lehetett a gladiátorok élete.

Halász Boldizsár, 6.  A

***

Aquincumi kirándulás 2
Az aquincumi kirándulásunk során múzeum-

pedagógiai foglalkozáson vettünk részt. Miután
az idegenvezető végigvezetett a romoknál, szitu-
ációs játékokat játszottunk. Felelevenítettük az
áldozatbemutatást, a temetést és a névadás ha-
gyományait is. Mind a három szituációnál beöl-
tözhettünk a régi rómaiak viseletébe, ami na-
gyon izgalmas volt.

Szalay Dominika, 6. A

A mai nap

A mai nap az iskolában kezdődött,
De a Tavirózsában végződött.
A fiúk fára másztak az ágért,
Mi megküzdöttünk a kajáért.
A fogócskában vesztettünk,
De a tükörben bátran lépkedtünk.
A hintázás nagyon jó móka,
De kicsit meguntuk azóta.
A távcsővel messzire láttunk,
De mégsem jót rajzoltunk.
Egymást szép helyre vezetve
Leültünk a stégekre.
Ezt a verset azért írjuk,
Hogy mindenkit nevetésre fogjunk!

Nagy Blanka, Pfeiffer Fanni

Kirándulás

Furán kezdődött ez a nap,
Mégsem volt benne hat kalap.

Játszottunk és kacagtunk,
De a reggelinél haraptunk.

Délelőtt tele lettünk.
Aztán tűzifát szereztünk.
Krumplit, hagymát pucoltunk, 
de ezt hamar meguntuk.

Délben nagyon éhesek voltunk, 
Ezért egy kicsit lefogytunk.

Aztán jött a szigetnézés,
Utána a rajzkészítés.

A kaja nagyon fini volt,
Aztán rövid nasi volt.

Több rím nem jut az eszünkbe,
ezért írtuk egy lendületbe!...

Cseh Krisztián,
Kalányos Ödön,

Komáromi Gábor

Tavirózsa rendhagyó tanítás 3. osztály

Az 5. osztályosok versírási feladatot kaptak a szeptemberi
Tavirózsa Kemping-beli kirándulásukon:



Az iskola és a könyvtár hírei Hirdetés

Köszönet…
A Hunyadi János Általános Iskola és Községi Könyvtár szeretne kö-

szönetet mondani Varga Józsefnek és nejének, Vargáné dr. Joó
Máriának, amiért az olvasóink által keresett felnőtt szórakoztató köny-
veket ajándékoztak könyvtárunknak.

***

Új könyvtári nyitva tartás
Hétfőn 13-17, kedden 17-19, szerdán 13-17., csütörtökön 13-19 órá-

ig van nyitva a könyvtár. Bármilyen könyvtári ügyben elérhető a
könyvtáros a +36-30-696-6589-es mobilszámon.

***

Angoltanfolyam
A kedd és csütörtök esti angoltanfolyamra még mindig lehet jelent-

kezni az adott napokon 18 órakor. Szintfelmérés után lehet bekapcso-
lódni a középfokon haladó csoport munkájába.

Bulyákiné Éberth Anna  könyvtáros

Az idén is óriási versengés zajlott az osztályok között az őszi papírgyűjtés
alkalmából. Rekord mennyiségű, több mint 7.5 tonna papírt adtunk le. Ez-
úton is szeretném megköszönni a szülők aktív segítségét, akik szabadidejük-

ben, autóval, utánfutóval, vagy éppen gyalogosan szállították az iskola udva-
rára a sok papírt. Szintén köszönettel tartozunk a P. Kis családnak, Böbe
néniéknek a mázsa kölcsönzéséért. A 3 napos munkálatok  során  fáradhatat-
lan, állandó segítőm volt Bota Szilárd 8. osztályos tanuló, neki is köszönettel
tartozom. Az alsó tagozatosoknál az 1. A osztály, míg a felsősöknél a 6. A
osztály nyerte a győzteseknek járó tortát, illetve a szabadnapot, gratulálunk
nekik. Demjánné Elek Katalin, DÖK vezető

Szeptember 16-án Budapesten jártunk, a
Nagy Sportágválasztó rendezvényen. A regiszt-
rálás után kaptunk térképeket, ami nagyon hasz-
nos volt, hiszen az óriási sportpályán összesen
93 sportágat lehetett kipróbálni. Először egy fá-
nál letettük a cuccainkat, aztán csoportokban
felfedezhettük a különböző sportolási lehetősé-

geket. Több hírességgel találkoztunk, láthattuk
Gyurta Dánielt, Igaly Diánát, a Rippel fivéreket,
sőt Schneider Dani bokszolhatott Erdei Zsolttal
is. Fárasztó, de izgalmas napunk volt, jövőre is
szívesen megyünk.

Pribyll Rómeó,
6. A osztályos tanuló

A Turi Pláza továbbra is szeretettel várja leendő
és régi vásárlóit megújult, őszi, extra minőségű

termékeivel!

Ha igényesre, szépre vágyik, hozzánk jöjjön!

Újdonságok:
– Újszülötteknek való felszereléseket, kiegészítőket,

cumisüvegeket, takarókat, darabáron pelenkákat, használt és új
játékokat is nálunk keresse!

– Megnyitottuk 299 Ft/darabáras részlegünket, ahol gyermek,
női, férfi termékek között válogathat!

Továbbá foglalkozunk:
– AVON kozmetikumok rendelésével
– KODAK filmelőhívással
– Varrással, cipzárcserével
– Bizsukkal, kiegészítőkkel

Cím: Turi Pláza, Délegyháza Árpád u. 1/a.

Nyitva tartás: H-P: 8.30-17.00, Sz: 9.00-12.00

Várjuk szeretettel: Zsuzsi és Kati
2011. november 5-én szeretettel várjuk érdeklődő lakosainkat 

14 és 17 óra között a művelődési házban egészségügyi napunkon,
melynek keretében részt vehetnek tanácsadáson, bemutatón, különböző
egészségügyi méréseken, mint íriszdiagnosztika, aurafotózás (részletes

leírással), mágneses EKG, vércukor- és koleszterinszint-mérés. 
Mindenkit szeretettel várunk!



Községünk életéből 

Ezen a nyáron is, ahogy már sok éve tesszük, szerveztünk tábort gyer-
mekeknek. Idén Dunapatajon voltunk, a Szelidi-tónál. 36 gyermeket vit-
tünk el ellátási területünkről (Dunavarsány, Délegyháza, Majosháza) 5
napra kikapcsolódni.

2011. július 9-én indultunk Dunavarsányról. Odafelé Dunavecsén a
Duna-parton elidőztünk kicsit, és a késő délelőtti órákban érkeztünk meg
Dunapatajra a szállásunkra, ami a Fecske üdülőben volt. Szálláshelyünk
saját gyermekkorunk nyári táborait idézte fel a 6-8 fős faházakkal, amit a
gyermekek nagy örömmel foglaltak el. Rövid bemutatkozás után a meleg-

re való tekintettel elindultunk a strandra. Mivel a tábor ideje alatt végig hő-
ség volt, a strandolás mindennapi programunkká vált, ahogy a fagyizás is.
Emellett sok egyéb hasznos és egyben érdekes elfoglaltságot találtunk ki a
gyermekeknek – mint például: homokvárépítés, sportversenyek, rajzver-
seny, pólókészítés, lovas kocsizás, korongozás. Különösen nagy élményt
jelentett a nagyobb fiúknak az éjszakai őrködés (bár ezen az éjszakán so-
kat nem aludtunk), és mindannyian nagyon élveztük az éjszakai túrázást a
közeli kiserdőn keresztül. Kiderült, mennyire összekovácsolódott a társa-
ság, ahogy az éjszaka neszei kollektív sikoltozásra késztették a lányokat és
a fiúkat egyaránt. Soha nem gondoltuk volna, hogy egy ártatlan madárfió-
ka, illetve pókháló ekkora riadalmat tud kelteni.

Hazafelé Kalocsán álltunk meg, ahol a Paprika Múzeumot és a Kalo-
csai Érseki Kincstárat is megtekintettük. 

A visszajelzések alapján minden gyermek élményekkel és szép emlé-
kekkel gazdagon tért haza. Számunkra is emlékezetes maradt ez a pár nap!

Ráadásképpen a táborozó gyermekekkel a nyarat egy szalonnasütéssel
zártuk a Szolgálat udvarán. Több gyermek megkérdezte, hogy jövőre is
velünk tarthat-e. Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

2011 augusztusában a délegyházi evezős csa-
pat egy újabb vízitúrára indult közösen a duna-
haraszti evezősökkel. 

Szerda reggel 8 órakor volt az indulás. Két
lelkes és mindenre elszánt csapattársunk, akik
már hosszú évek óta járnak túrázni, már a kedd
estét is a dunaharaszti csónakházban töltötték,
így reggel 6 órakor elkezdődhetett a bepakolás a
Vízigöbzi nevezetű őrsi csónakba. Ez kísért
minket végig és szállította ellátmányunkat. 

Tehát a hajóbeosztás után vízre szálltunk…
elkezdődött az újoncok számára az igazi kikép-
zés! 5 teljes napon keresztül kellett elviselniük a
kormányosaik rekeszizom-erősítő gyakorlatait,
valamint a túrával járó egyéb gyötrelmeket.
Ilyenek voltak többek között a mindennapos sá-
torállítás és -bontás, bár hozzá kell fűzni, hogy a
bontásban mindig akadtak segítő kezek, hiszen
gyakran már ébresztő előtt arra riadtak néhá-
nyan, hogy a sátruk belmagassága nullára zsu-
gorodott. Ezt kiküszöbölendő előfordult, hogy
inkább a szabad ég alatt való alvást választotta a
csapat egy része. Ez mindig nagyon fárasztó
esemény, ugyanis ilyenkor alvásra jut a legke-

vesebb idő. Eleinte a mellettünk alvót igyek-
szünk letolni a plédről, hogy nekünk minél több
helyünk maradjon, aztán ő húzza magára a mi
takarónkat, hiszen ő is érzi a hajnali hűvöset,
majd ha végre mindenféle birkózáson túlesve si-
kerülne elaludni, akkor jönnek a szúnyogok. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy minden egyes
újoncnak van mit tanulnia. Tudniuk kell, hogy
milyen technikákkal lehet a csapattársaik csip-
kelődéseit frappánsan hárítani, de mindezek
mellett természetesen nagyon fontos csapatépítő
jellege is van a túránknak. 

Minden egyes újabb állomáson közösen épít-
jük fel a konyhasátrat, a tábort, közös játékokat
szervezünk szabadidőnkben, nem hagyunk szo-
morkodni senkit, bármennyire is hiányzik az
anyukája. Igyekszünk megmutatni neki, hogy egy
remek csapattal nem is olyan vészes az a pár nap. 

Az idei túrán még egy különleges esemény
okán is formálódott egy 6 fős külön kis csapat.
Kiskunlacházára érve ugyanis 12 km evezés
után az ottani csónakház vezetője tájékoztatott
minket, hogy aznap van egy kajakosok, kenu-
sok számára szóló evezős gyorsasági verseny.

Az Angyali Kupa, mert így nevezték a versenyt,
délután két órakor kezdődött, és a dunaharaszti
valamint a délegyházi csapat kőkemény legé-
nyei és lányai részt vettek rajta. A hirtelen jött
részvétel meghozta eredményét, és a kb. 7 km-
es távon a csapat óriáshajó kategóriában a 2. he-
lyen végzett. A szervezők ezt 6 darab csillogó
ezüstéremmel díjazták! 

Az 5. nap végére így elmondhatjuk, hogy a ví-
zitúra ismét jobbnál-jobb, viccesebbnél-vicce-
sebb, jókedvű és sikerélménnyel teli emlékeket
adott nekünk. Köszönjük tehát a túrát és a jó han-
gulatot minden segítőnek, valamint a sziporkázó,
ám sokszor fárasztó poénokat a résztvevőknek. 

Ha idén valaki kimaradt ezekből az élmé-
nyekből, pedig minden vágya egy ilyen túra, az
se csüggedjen, hiszen jövő nyáron ismét szer-
vezünk majd túrát, netalántán túrákat. Minden
kedves érdeklődőt szeretettel várunk hát. 

A túráról készült összeállítás a Youtube
videómegosztó portálon „2011-es matrózképző
vízitúra” néven található meg.

Emellett természetesen minden pénteken,
amíg az időjárás engedi, 17.00 órától 19.00
óráig evezős foglalkozásokat tartunk Délegy-
házán az I-es tónál. 

További információ:
Cserepes Cecília
+36-30/217-6506

2011. augusztus 17-21.

Dunapataj – Szelidi-tó



Hirdetés 

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.

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

Víz-fűtés-gázszerelés, karbantartás
fürdőszoba-felújítás, -átalakítás
mosdó, kád, WC, WC-tartály cseréje
csaptelepek cseréje
csőtörés javítása
bojlerek tisztítása, vízkőtelenítése
mosó-, mosogatógépek bekötése
fűtési rendszerek javítása, korszerűsítése, átalakítása
radiátorok és szelepek cseréje
gázkazánok, vízmelegítők bekötése, cseréje
konvektorok tisztítása, javítása
időszakos átvizsgálás és karbantartás
szaktanácsadás
burkolási munkák

Munkavégzés garanciával!
Hívjon bizalommal:

KISS TIBOR 06-30/242-7836

INGATLANKÖZVETÍTÉS
DÍJMENTES REGISZTRÁCIÓVAL

06-30/428-5503

KERESÜNK: 
TELKEKET
HÁZAKAT

LAKÁSOKAT
TANYÁKAT

ÜGYFELEINK  RÉSZÉRE

INGATLANOK ÉRTÉKBECSLÉSE
06-30/428-5503

ÁRON  ALUL  ELADÓ!!!
14.5 millió Ft-ért

A + energiaosztályú
Nagyon alacsony rezsiköltségű ikerház Délegyházán

(a tavaknál)
88 m2 / lakás + 25 m2 terasz, 3 szoba + nappali

POLLENMENTES – HEGYI TISZTASÁGÚ –
BELTÉRI LEVEGŐ
Hőcserélős szellőztető

30 cm VASTAG TŰZBIZTOS HŐSZIGETELÉS

Érdeklődni: 
+36-30-932-1357 és +36-70-380-8726



Hirdetés 

MINDENSZENTEKRE
KOSZORÚK

SÍRCSOKROK
SÍRDÍSZEK SZÉLES

VÁLASZTÉKA

OLCSÓ ÁRAK:
NATÚR KOSZORÚK 260 Ft-tól

DÍSZÍTETT KOSZORÚK 
590 Ft-tól

CÍM: 2337 DÉLEGYHÁZA
VASÚT SOR 5.

NYITVA: H-P: 9-17, SZ: 9-13

TEL.: 06-20-446-3688, 
06-20-953-9675



Karate  

Tisztelt olvasók!

Szeptember 17-én Karcagra utaztunk a
XI. Nagykun Kupára a versenyzőinkkel a
szervezetünk országos bajnokságára. 11
éve vagyunk a verseny résztvevői. Idén na-
gyon korán rendezték meg, de ennek elle-
nére 200 versenyző érkezett. Ez volt az
idei Európa-bajnokság előtti fő versenye a
felnőtt válogatottnak. Az egyesületünkből
Tordai Viktor Felnőtt „B” kategóriában
ezüstérmet szerzett. A versenyzését a shi -
hanok is megdicsérték. Viktor tavalyi sérü-
lése után most indult először versenyen,
közben edzői képesítést szerzett. A verse-
nyen 4 mérkőzésből 3 győzelmet aratott
elég látványosan. Mint akit felhúztak...
Szép volt Viktor!

A nyár után rendben elindultak a karate
edzések mindenhol. Az idei év még tarto-
gat klassz dolgokat a tagjainknak. Legkö-
zelebbi esemény Egerben a 7. Európa-baj-
nokság, amit a szervezetünk rendez. Az
IKO Matsushima Nyílt Európa-bajnokság
12 év után ismét Egerben lesz. 150 neve-
zett versenyzővel Oroszországból, Iránból,
USA-ból, Európából. Ezt mindenkinek
aján lani tudom, mert nagy kontinensviadal
lesz itt Magyarországon.

Novemberben Budapesten Bushido Ku-
pa, november végén évzáró vacsora a Rön-
kös étteremben, decemberben Mikulás Ku-
pa és hagyományos téli edzőtábor.

Szeptember 5-én kezdtünk Délegyházán
és azon a héten minden edzőteremben
edzeni. Várjuk a jelentkezését az új karaté-

soknak!  Gyermek edzések 6-14 éves korig
Délegyházán (segédedző: Tordai Viktor 3
kyu, edzésidőpontok: hétfő 17:00 – 18:30;
csütörtök 17:00 – 18:00) és Dunavarsá -
nyon (edzésidőpontok: hétfő 15:30 –
16:30; csütörtök 15:30 – 16:30  az Általá-
nos Iskolában). Felnőtt edzés Dunavarsá -
nyon a Robi cukrászdában 12 éves kortól.
Érdemes elkalandozni kicsit a megújult
honlapunkon sok videóval edzésekről, ver-
senyekről…, hátha Ön / Te is kedvet
kapsz, hogy ennek a baráti társaságnak a
tagjává válj!   

www.senseimarossy.hu
Marossy Károly 3 dan

klubvezető



Exkluzív, Kancsár Péter rovata  

A vörös Bedhy, a szőke Bee és a barna Honey
tíz év szünet után úgy döntött, ismét bestiákká vál-
nak, és leporolva a nagy slágereket, országjáró tur-
néba kezdenek. Kicsit izgatottan igyekeztem az in-
terjú helyszínére, hiszen mint régi rajongójuk is
egyben, kíváncsi voltam, vajon hogyan mutatnak
ismét együtt. Nem csalódtam! A lányok ugyan-
olyan kedvesek, vidámak, istenien néznek ki, és
úgy éreztem, egy újabb sikerszéria vette kezdetét
az életükben…

– Nem is tudnám titkolni az örömömet hogy újra
összeálltatok, hiszen mindig is nagyon szerettelek
benneteket. Az elmúlt tíz évben külön is bizonyítot-
tatok, mégis úgy gondolom, így hárman fantaszti-
kus egységet alkottok. Úgyhogy először is mondjá-
tok el nekem, hogyan is jött az ötlet, hogy újból
megpróbáljátok meghódítani a közönséget?

– Tulajdonképpen már évek óta kérdezgették tő-
lünk, hogy miért nem állunk össze ismét!? Tavaly
év végén Bee egy koncert- és fellépésszervezéssel
foglalkozó ismerőse vetette fel, hogy egyre inkább
tapasztalja, mennyire nagy igény van a retro bulik-
ra, a 90-es évek ismert előadóinak műsorára – me-
séli mosolyogva Honey, aki rögtön igent mondott
volna… Bee-nek és nekem azonnal tetszett az öt-
let, sajnos azonban Bedhy elzárkózott előle, így –
legalábbis egy időre – le kellett mondanunk a visz-
szatérésről. 

– Tíz év nagy idő, de úgy látszik a rajongók nem
felejtettek el benneteket, hiszen az interneten is va-
lóságos örömáradat indult el, előkerültek a régi
közös képek, mindenki közreadja féltett kincseit ve-
letek kapcsolatosan a Bestiák 2011 nevű Facebook
oldalatokon… én magam talán ennyiszer még an-
nak idején sem hallgattam meg a dalaitokat, mint
mostanában…

– Valóban, mi is meglepődtünk, hogy ilyen so-
kan emlékeznek ránk és szeretnek minket. Ez cso-
dálatos érzés, és csak tovább erősít bennünket ab-
ban, hogy érdemes volt összeállnunk, mert talán
kíváncsiak még ránk az emberek.  Ha őszinték aka-
runk lenni, volt azért bennünk egy icipici kétség,
hiszen annyi minden megváltozott az elmúlt évek
alatt. Tulajdonképpen a mi rajongótáborunk nyolc-
van százaléka ma már családos, így benne volt a
pakliban, hogy már nem annyira érdeklődőek,
mint tinédzser korukban… De annyian és annyi-
szor kérdezgettek minket a visszatéréssel kapcso-
latban, a saját fellépések alkalmával is, hogy vala-
hogy éreztem, ebből csak jó sülhet ki. Természete-
sen örülünk, és ezúton is köszönjük szépen a szere-
tetet és a támogatást – mondja boldogan Bedhy.

– És nemcsak a közönség változott, de a hazai
zenei világ is gyökeres fordulaton ment át. Mit
gondoltok, vajon a ti zenétek, szövegeitek miért
hallgathatók még mindig?

– Szerintünk a mi számaink is – mint megannyi
előadóé világszerte – a szerelemről, a szeretetről,
olykor a csalódásról szóltak elsősorban… ez a té-
makör manapság talán még aktuálisabb, mint vala-
ha, hiszen az emberek lassan elfelejtenek élni, elfe-

lejtenek szeretni… minden a pénzről, küzdésről és
a megélhetésről szól, egyszóval nehéz idők járnak
most mindenkire. Reméljük, hogy a mi könnyed,
dallamos számaink egy kis felüdülést adhatnak an-
nak, aki velünk szeretne kikapcsolni néhány percre
ebben a felgyorsult világban. Természetesen igye-
keztünk mindent megtenni, hogy a már említett
„nosztalgiázó” egykori rajongóink gyermekeinek
is elnyerjük a tetszését. Éppen ezért modernizáltuk
a számainkat. A régi dalokat újra felénekeltük, ké-
szítettünk pár remixet hozzájuk. Ezen felül pár
nemzetközi és hazai sláger is elhangzik a színpadi
show keretén belül.

– Valahol tényleg természetes, hogy a közönség a
régi slágereket várja tőletek egy-egy buli alkalmával,
de azért biztosan készültök valami újdonságra is…

– Valóban készülünk. Ugyan az eredeti terveink
között nem szerepelt új dal és videoklip készítése,
de rögtön a visszatérésünk bejelentésének hetében
rendkívüli megtiszteltetés ért minket. A Viasat3 te-
levízión idén már második évaddal jelentkező
ÁlomÉpítők című sorozat főcímdalát mi énekelhet-
jük, és klipet is készítünk hozzá. A sorozat témája
és mondanivalója nagyon közel áll hozzánk, ezért is
örülünk annyira a lehetőségnek. Ezen felbuzdulva
most készítettünk egy karácsonyi dalt, amihez szin-
tén tervezünk klipet. Ha így megy tovább, talán egy
új lemezre való anyag is össze fog jönni.

– Hogyan lehetett akkor azt a hirtelen jött sikert,
a népszerűséget elviselni, megszokni, és benne az
értékeket megtartani?

– Azt kell mondjuk, hogy nem volt nehéz fel-
adat, mert természetes mindhármunk számára,
hogy a sikert megfelelő módon kell tudni kezelni.
Abban az időben – 1997-2001 között – mást jelen-
tett a népszerűség, másképp mérték a sikert. A nép-
szerűségért és elismertségért többet kellett tenni,
viszont tovább is tartott. Látod, így gyakorlatilag
15 év távlatából is van még miről beszélgetni, em-
lékeznek ránk és ismerik a dalainkat.  A mai való-
ságshow-k és tehetségkutatók „sztárjai” 15 év el-
teltével nem hiszem, hogy egy sort is kapnának
majd valamelyik pletykarovatban. Ez egy más kor,
itt valóban a 15 perc hírnév alatt kell valamit alkot-
nod, vagy vár a süllyesztő. Nekünk ilyen értelem-
ben szerencsénk volt a hírnévvel, nem értéktelene-
dett el a nevünk, és volt mögöttünk produktum. 

– Három különböző stílusú album készült abban
az 5 évben. Kérhetnék tőletek amolyan összegzés-
félét ezekről?

– Nekünk egyértelműen a harmadik nagylemez
tetszett a legjobban, hiszen annak minden egyes
számában már mi voltunk benne. Együtt dolgoz-
tunk a zeneszerzőkkel és a szövegírókkal, hogy va-
lóban egy olyan album születhessen, amilyen a mi
személyiségünk, gondolkozásunk. Erről igazán is-
mert csak a Szabad a pálya lett sajnos, de azért a fa-
natikus rajongók nagyon szeretik ezt a lemezt. Ter-
mészetesen a másik két korongot is szerettük, hi-
szen a miénk volt, de sokszor volt olyan, hogy mi
még érleltük volna a dalt magunkban vagy éppen
betegek voltunk, de akkor is fel kellett énekelni a
nótát. Egyszóval imádtuk ezeket is, de sokkal jobb
volt, amikor már mi irányíthattunk.

– Agilis hölgyek révén tudom, hogy jelenleg is
mindhárman több lábon álltok és több dologgal is
foglalkoztok az éneklésen kívül. HONEY kozmeti-
kus lett, BEE nagyon jó sminkes, és ha jól tudom
lakberendezőként is megállja a helyét, BEDHY te
pedig tanítasz, de mit is?

– Nagyon tájékozott vagy! Valóban igyekszünk
mindhárman több dologgal is foglalkozni, hiszen
az éneklés azért nem egy nyugdíjas állás – ha érti-
tek, mire gondolunk. Igen, én végre befejeztem a
kozmetikus iskolát – amit már oly rég halogattam
az életemben –, és Békásmegyeren vagyok koz-
metikus. De megmaradt a Honey Dance nevű tánc-
iskolám is, szintén Békáson – mondja Honey. 

BEDHY: – Ahogy említettem, nemrég végez-
tem el a Szinkron Iskolát, és törekszem rá, hogy
egyre komolyabb és nagyobb szakmai kihívást je-
lentő megbízásaim legyenek. Emellett éneklést –
valójában hangképzést – tanítok. Van már pár ta-
nítványom, és nagy élmény számomra, hogy to-
vábbadhatom drága szeretett tanár urunk, Dékány
Endre módszerét – azért használok többesszámot,
mert Bee is hozzá jár énekórára. A család mellett
egyelőre  ennyit tudok vállalni.  Bee pedig valóban
sminkeléssel és lakberendezéssel is foglalkozik, de
neki is van jövőre egy terve, ugye? – Igen, jövő év-
ben én is szeretném megcsinálni a saját kis ének-
stúdiómat, ahol nem csak hagyományos hangkép-
zésoktatást fogok folytatni, hanem egy nagyobb,
komplexebb témakört felölelő tanítással szeretnék
foglalatoskodni, de erről még nem szeretnék rész-
letesen beszélni, mert babonás vagyok. Annyi biz-
tos, hogy a belvárosban leszek.

– Lányok én úgy érzem, sok jó dolog vár még rá-
tok, talán új rajongók is csatlakoztak a régiekhez,
és egy újabb sikerszéria jöhet, de talán ezt ti legbe-
lül érzitek, hogy mit jelent nektek a SIKER, mi az,
amiért ennyire sokan örülnek annak, hogy újból
összeálltatok.  

Kancsár Péter – SOMORJAI ILONA
Fotó: Tyukifotó, E. Csaba  (közös kép)



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, állandó

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

Pedikűr, manikűr, műköröm, talpmasszázs otthonában! Tyúkszem, sarok-
repedés, gombás köröm, körömbenövés? Hívjon bizalommal!

Kovács Zsuzsanna 06-30-567-1075
***

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

***

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

***

Üveges gyorsszolgálat, mindenféle üveges munkát vállalok rövid határidőre!
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 

Baráth Tiborné életútja 

Baráth Tiborné (születéskori nevem: Faragó
Katalin) születtem 1941. 08. 29-én Kunszentmikló -
son, otthon, bábaasszony segítségével. Általános is-
kolai tanulmányaimat a kunszentmiklósi Baksay
Sándor Református Iskolában kezdtem, majd máso-
dikos koromtól minden iskola állami lett. A középis-
kolai tanulmányaimat is szülőfalumban végeztem,
ott érettségiztem 1960-ban, majd a szegedi Állami
Védőnőképző Intézetben szereztem Okl. Eü. Védő-
női képesítést 1962-ben. 1962. július 18-án kötöttem
házasságot Baráth Tiborral. Két gyermekünk szüle-
tett: Tibor és Endre, akiket becsülettel felneveltünk,
iskoláztattunk, szakmát adtunk a kezükbe. 

1962 őszén kezdtem munkásságomat mint védő-
nő, akkor még Dunavarsány Községi Tanácsnál, de
itt Délegyházán és itt maradtam nyugdíjazásomig.
Kezdetben a területem Áporkától Erős pusztáig tar-
tott, majd ahogy nőtt a lakosság lett egyre kisebb a
területem, míg végül csak Délegyháza község ma-
radt. Délegyházára településünkkor egy szoba-
konyhás, kinti WC-s, fáskamrás szolgálati lakásba
költöztünk és ott éltünk, míg 1971-ben EÜ kölcsön
segítségével saját családi házat építettünk a
Vörösmarty utcában, ahol ma is élünk. 1972-1984-
ig négy ciklusban tanácstag voltam és a szociális
bizottságban tevékenykedtem. Amikor a védőnő-
képzést főiskolai rangra emelték, az elsők között vé-
geztem el a ráképzést és lettem főiskolai végzettségű
1980-ban. A későbbiekben is törekedtem a szakmai
képzettségem javítására, és 1993-ban „Családgon-
dozó Szakvédőnő” képesítést szereztem. Szakem-
berként és társadalmi munkásként (tanácstagság)
sem állt tőlem távol a szociális érzékenység. 1967-
ben beléptem az MSZMP-be és már fiatalon elnyer-
tem a szüleim korú emberek bizalmát, megválasz-
tottak a helyi alapszervezet titkárának, amely tiszt-
séget 1989-ig viseltem.

Civilként: 1963-ban újjászerveztem a Vöröske-
resztet, Kismama Klubot hoztam létre, ahol a mun-
kámon túl előadásokkal segítettem a gyermekneve-
lést. Kiállítást rendeztünk a kismamák kézimunkái-
ból. Terhestornát tartottam munkaidőn túl. A ter-
hesek segítésére a „Tanácsadó” helyiség mini la-
bort kapott a Tanács segítségével, hogy ne kelljen
a kismamáknak az SZTK-ba járni. Az egész járás-
ban csak Délegyházán volt ilyen lehetőség. Kikér-
ve véleményemet 1977-ben Délegyháza új egész-
ségházat kapott, melyben az orvosi, a fogorvosi
rendelő mellett külön helyet kapott az Anya- és
Gyermekvédelmi Szolgálat. Akkor ez volt a járás

legkorszerűbben felszerelt EÜ komplexuma. Ja-
vaslatomra a tanácsi vezetés ösztöndíjat alapított
fizikai dolgozók rátermett gyermekeinek a tovább -
taníttatására (pl.: óvónőképzés). Több szociálisan
rászoruló családon segítettünk a társadalmi szer-
vek összefogásával (pl.: lakáskorszerűsítés, Gallá -
ba a tanyára, elektromos hálózat kiépítése /12
villanyoszloppal/ egy hatgyermekes család gyer-
mekei tanulásának a biztosításához). Mivel a falu-
ban az összes járda társadalmi munkában készült
el, mind a szervezésben, mind a kivitelezésben aktí-
van részt vett az egész családom. 

A helyi pártalapszervezet javaslatára a község
felszabadulásának 40. évfordulójára a Tanács lét-
rehozta a „Délegyházáért” emlékplakettet, amely
állt 20 db kb. 20 cm átmérőjű fakorongból, a ki-
emelkedő társadalmi tevékenységet végzők munká-
jának az elismerésére. Hozzá tartozott még egy kb.
100 x 60 cm-es féldombormű, ami a Hivatalban
lett elhelyezve, megemlékezésül. Az emlékplakett
azóta többször változott. 1989-ben kerámia lett a
„Tanácsháza” a mostani Műv. Ház képével és em-
lékezetem szerint pénzjutalommal, 2001-ben pedig
arany medállá lett. 

A nyugdíjas klub is a helyi párt és Hazafias
Népfront kezdeményezésére jött létre. Megszerve-
zésére Sz. Varga Sándorné Margitkát kértük fel.
Munkáját 17 évig sikeresen végezte, és kis kitérő
után most újra Ő a Klubvezető. Nyugdíjba vonulá-
som után egy ideig – férjemmel együtt – mi is klub-
tagok voltunk. Szerepléseinkkel öregbítettük tele-
pülésünk hírnevét (pl.: kistérségi nyugdíjas klubok
találkozója).

EÜ nevelő munkámért, melyet elsősorban az is-
kolában végeztem, „Kiváló EÜ nevelő munkáért”
elismerés arany fokozatát kaptam. 1991-ben a he-
lyi képviselő-testület megválasztott népi ülnöknek
és a ráckevei Városi Bírósághoz delegált, ahol
több éven át tevékenykedtem. 

Hét éven keresztül (1989-1995) posztgraduális
képzés keretében vettem részt Gödöllőn a Nemzet-
közi Családóvó Nyári Egyetemen. Az ott tanultakat
munkámban kamatoztattam. 

Az EÜ Minisztériumtól Szakmai Oktatói kineve-
zést kaptam, melynek keretében 10 éven keresztül
évente egy növendék töltötte nálam szakmai nagy-
gyakorlatát. 

1982-ben a területi terhesgondozást mutatta be
a Magyarországon ülésező Nemzetközi Szülész –
Nőgyógyász Konferenciából delegált 40 fős cso-
portnak dr. Szabó Raffael szülész – nőgyógyász fő-
orvos úr az én munkámon keresztül a helyi Tanács-
adóban. A látogatáson szerzett tapasztalatokat el-
vitték Ázsiába és Afrikába is. 

Szakmai munkám elismeréseként 1983-ban EÜ
Miniszteri Dicséretben részesültem. 

Munkám során – még nyugdíjazásom után is – a
Ráckevei Járás több településén is helyettesítettem,
így ismerik munkámat: Apajon, Dömsödön,
Dunavarsányban, Kiskunlacházán és Taksonyban
is. Az Anyatejes Világnapot Délegyházán és
Apajon is én szerveztem meg először. 

1995-ben a Védőnői Szolgálat fennállásának
80. évfordulója alkalmából megemlékezést szer-
veztem és tartottam a járás 45 védőnőjének. Ezen a
rendezvényen került bemutatásra a munkámról ké-
szített videó. A rendezvényt a Polgármesteri Hiva-
tal szponzorálta. A megjelent községek polgármes-
terei itt köszöntötték településeik védőnőit gyönyö-
rű virágcsokrokkal. 

A szakmám mellett a többi helyi civil szervezet
munkáját is aktívan segítettem. Felvállalva a vál -
sághelyzetben lévő családok felkérését megszervez-
tem a Nagycsaládosok helyi csoportját. Ebben a kö-
zösségben sokat formálódtak a szülők, és nagy súlyt
fektettünk a gyermekek személyiségfejlődésére is.
Játszva készültek rendezvényeinkre, szerepeltünk fa-
lunapokon, felélesztettünk a gyerekek által nem is-
mert népi hagyományokat (betlehemes játékok, hús-
véti népszokások). Ötéves vezetésem alatt minden
évben kirándultunk (Sümeg – országos családnapi
rendezvény; Keszthely, Fes te tics-kastély; Szeged,
egyetemek városa, vadaspark; Esztergom, Bazilika;
Veszprém, a királynők városa; Budapest Nagycir-
kusz). A csoportból két családot be tudtunk fizetni a
Gödöllői Nemzetközi Családkongresszusra, ahol
közvetlenül tájékozódhattak a határon túli magya-
rok helyzetéről, találkozhattak velük. Felvilágosítást
kaptak szociális kérdésekről, gyermekeik továbbta-
nulási lehetőségeiről, és ami még nagyon fontos
volt, a közvetlen kapcsolatépítés, a gondok közös
megismerése,  feldolgozása. 

A pontos, becsületes munkavégzéshez fontos a
háttér, a nyugodt családi légkör. Egymás megbe-
csülése, az idősebbek tisztelete, a közös együttlétek
fontossága a nevelés komoly pillére. Ezt volt hiva-
tott szemléltetni és a gyermekekben tudatosítani az
„Apák-napi” ünnepély, ami a csoport szervezésé-
ben több évben megrendezésre került, és ahol sike-
rült többgenerációs családokat egy asztalhoz ültet-
ni és gyönyörködni abban, ahogy a fiatalok köszön-
tötték az idősebbeket, és kedvesen, önfeledten szó-
rakoznak együtt. Úgy gondolom, akik részt vettek
rajta, jó szívvel gondolnak vissza rá (Győri család,
Márton család, Ferenczi család, Lakatos család). 

Végezetül elmondhatom, hogy mozgalmas és
tartalmas volt szakmai és társadalmi tevékenysé-
gem. 2009-ben az Önkormányzat Oklevéllel ismer-
te el sokéves közösségi munkámat (Bethlen Ist ván -
né polgármester asszony aláírásával). A község
fenn állásának 60. évfordulóján rendezett ünnepi
testületi ülésre is kaptunk meghívót, majd végül a
távozáskor a kijáratnál Emléklapot osztogattak,
melyben megköszönték a sokévi munkát. 

Büszke vagyok arra, hogy sokat tudtam segíteni
a szociálisan rászorulóknak. Szakmai irányításom
alatt nevelődött a község lakosainak jó része és vált
gyermekből felnőtté. Munkám során éreztem a ve-
zetett közösségek tagjainak szeretetét, a végzett
munkám elismerését. Többre nem is vágytam, bár
mindenkinek jólesik az elismerés. 

Én Szatmári Tiborné Évike életútjára lennék
kíváncsi. 

A szerkesztőség ezúton kíván még szép hosszú, boldog életet Kati néninek 70. születésnapja alkalmából!



Hirdetés 

Bp. XXI. kerület szívében, a Szt. Imre téren, frekventált
helyen üzleti célra is alkalmas, kb. 350 m2-es, rendezett-
parkosított telek teljes közművesítettséggel sürgősen el-
adó! Irányár: 10.000.000 Ft [IM126118]
Tel.: 30/229-6833

HÉV-hez közel, 80 m2-es, 2 szo-
bás, földszintes családi ház 399
m2-es telken, pincével eladó.
Irányár: 11,9 MFt [IM125119]
Tel.: 30/949-1966

72 nm-es, felújított, tégla ikerhá-
zi lakás kb. 200 nm udvarral, be-
építhető tetőtérrel eladó! Irányár:
10,9 MFt [IM23903]
Tel.: 30/949-1966

Kétgenerációs, 120 nm-es, 5 szo-
bás, felújított ház külön közmű-
vekkel, garázzsal akciós áron el-
adó! Ár: 15,9 MFt [IM116794]
Tel.: 30/949-1966

Kétlakásos, felújított családi ház
608 m2 telken eladó, udvari 1
szobás lakással és garázzsal.
Irányár: 17,9 MFt [IM123271]
Tel.: 30/949-1966

Tégla házban eladó egy 57 nm-
es, 2 szobás, 1. emeleti, fiatalos
lakás teremgarázs parkolóhely-
lyel. Iár: 14,70 MFt  [IM105156]
Tel.: 30/343-4357

Nyugati Lakóparkban 56 nm-es
tégla sorházi lakás kitűnő elren-
dezéssel, igényes felszereltség-
gel eladó! Iár: 12,5 MFt
[IM106258] Tel.: 30/343-4357

220 nm-es, tégla családi ház
üzlethelyiséggel, műhellyel és
garázzsal, 642 m2-es telken el-
adó! Irányár: 18.9 MFt
[IM127567] Tel.: 30/949-1966

Erdőre néző, összkomfortos, te-
hermentes, 60 m2-es, tégla ház
thermo nyílászárókkal eladó!
Irányár: 13,9 MFt [IM126705]
Tel.: 30/990-0409

Eger közelében, Mátránál, festői
környezetben családi házak tá-
gas telekkel, hihetetlen áron el-
adók! Ár: 1,9 MFt-tól [IM126999]
Tel.: 30/949-1966

Hősök terénél teljeskörűen fel-
újított, 1 szobás házrész konvek-
toros fűtéssel, gk. beállóval el-
adó! Iár: 9,5 MFt [IM124461]
Tel.: 30/229-6833

Szerkezetkész, 114 nm-es, tégla
családi ház tetszés szerint kiala-
kítható belső elrendezéssel 765
nm-es telken eladó! Iár: 10,5 MFt
[IM118940] Tel.: 30/229-6833

1080 nm telken felújított, 110
nm-es parasztház borospincével
és külön garzonlakással sürgő-
sen eladó! Ár: 14,9 MFt
[IM89235] Tel.: 30/949-1966

Szőlődomb utcában 3 szobás bő-
víthető tégla családi ház kb. 500
m2-es telken, alkalmi áron eladó!
Irányár: 14,9 MFt [IM126932]
Tel.: 30/949-1966

Csepel szívében 3 szobás felújí-
tott tégla családi ház 350 nm-es
parkosított telken gk. beállóval
eladó. [IM126120] Ár: 15 MFt
Tel.: 30/229-6833

Újépítésű, 74 nm-es, sorházi la-
kások kulcsrakészen, önálló te-
lekrésszel, illetékmentességgel
eladók! Ár: 9,10 MFt [IM122814]
Tel.: 30/757-7887

2007-ben épült, kétszintes tégla
ikerházi lakás alakítható tetőtér-
rel, 360 m2-es saját telekkel el-
adó! Iár: 10,7 MFt [IM127440]
Tel.: 30/990-0409

Két generációnak is ideális, 80
nm-es, ytong családi ház 720 m2-
es telken, udvari lakással eladó!
Ár: 15,9 MFt [IM23701]
Tel.: 30/949-1966

Andrássy úton 2x140 nm-es tég-
la építmény üzletnek, vállalko-
zásra, bérlakásnak garázzsal el-
adó! Irányár: 17,9 MFt
[IM103497] Tel.: 30/949-1966

Közvetlenül tóparton eladó egy
40 nm-es, 3 félszobás, lakóöve-
zeti nyaraló teljes berendezéssel.
Irányár: 5,9 MFt [IM126408]
Tel.: 30/949-1966

Felső-Duna utcában, panorámás
40 m2-es tégla családi ház 230
m2-es telken eladó örökségből
alkalmi áron! Ár: 4,9 MFt
[IM128194] Tel.: 30/757-7887

Csendes mellékutcában föld-
szintes, 90 m2-es, 3 szobás, kon-
vektoros családi ház 953 m2-es
telken eladó! Iár: 12,9 MFt
[IM125905] Tel.: 30/757-7887

Dunaharaszti

Taksony

Dunavarsány Dunaharaszti

Szigetszentmiklós

Dunaharaszti Dunaharaszti Dunavarsány

Délegyházán vízparthoz közel 60 nm-es, 2 egész és 1 fél-
szobás, téliesített, lakható, földszintes, részben felújított
nyaraló kandallós fűtéssel, 204 nm-es telekkel áron alul
eladó! Irányár: 4.900.000 Ft [IM102751]
Tel.: 30/949-1966

Taksonyban, Fő úttól 200 m-re, buszmegálló közelében
belterületi, 550 m2-es építési telek 56 m2-es, lakhatóvá ala-
kítható tégla épülettel, közműbekötési lehetőséggel az ut-
cáról eladó! Irányár: 6.900.000 Ft [IM127457]
Tel.: 30/949-1966

Soroksár határában 90 nm-es, földszintes elrendezésű, 2
nagy szobás, tégla családi ház kamrával, gáz- és vegyes
tüzelésű kazánnal, kb. 600 nm-es telken, 1 szoba-össz-
komfortos melléképülettel eladó! [IM120743]
Tel.: 30/990-0409

Dunaharaszti főútján két szomszédos, kétgenerációs, lu-
xus felszereltségű, irodának, vállalkozásnak, de akár idő-
sek otthonának is alkalmas tégla családi ház külön hely-
rajzi számon, 35-35 millió Ft-os irányáron eladó!
[IM108256] Tel.: 30/949-1966

Szigetszentmiklós csendes részén, 722 m2-es saroktelken
100 m2-es, 3 szobás, földszintes tégla családi ház újraszi-
getelt tetővel, vegyes tüzelésű kazánnal, víz- és villanybe-
kötéssel eladó! Irányár: 12.600.000 Ft [IM121862]
Tel.: 30/990-0409

Újépítésű, 75 nm-es, földszintes elrendezésű, nappali – 3
hálószobás, tégla ikerházi lakás 360 nm-es telekrésszel,
gk. beállási lehetőséggel, riasztóval, Délegyházán, a tavak
közelében eladó! Irányár: 13.900.000 Ft [IM110668]
Tel.: 30/229-6833

Dunaharaszti Fő útjához közel 80 nm-es, 3 szobás, föld-
szintes elrendezésű családi ház fürdőszobával, tágas
konyhával, cserépkályhás fűtéssel, összközművesen, 648
nm-es telken eladó! Irányár: 7.990.000 Ft [IM115306]
Tel.: 30/229-6833

Dunavarsány csendes részén 2004-ben épült, újszerű álla-
potú, egyszintes, 40 nm-es, másfél szobás, klimatizált
családi ház cirkó fűtéssel, 596 nm-es telken, gk. beállási
lehetőséggel eladó. Irányár: 11.490.000 Ft [IM125619]
Tel.: 30/757-7887

Dunaharasztin, a Ligeten 2005-ben épült kétszintes, 84
nm-es tégla sorházi lakás előkerti kocsibeállóval, tároló-
val az udvaron, 100 nm-es telken eladó. A fűtés gáz
kombicirkó kazánról történik. Irányár: 16.990.000 Ft
[IM80383] Tel.: 30/757-7887

Dunaharasztin, lakóparki környezetben, jó közlekedés
mellett újépítésű, 4 lakásos, földszintes sorházban 54 m2-
es lakások saját – 155-439 m2 – kerttel, 2011. szeptemberi
átadással eladók! Irányár: 15.000.000 Ft-tól [IM124183]
Tel.: 30/343-4357

Dunaharasztin 2005-ben épült, egyedi hangulatú, 86 nm-
es tégla ikerházi lakás beépített konyhabútorral és gépé-
szettel, fedett autóbeállóval és kerti grillezővel a 180 nm-
es udvaron eladó. Irányár: 17.900.000 Ft [IM125569]
Tel.: 30/343-4357

Bp. XXIII. ker. Dunaharaszti

Bp. XXI. ker. Délegyháza

DunaharasztiMajosházaVécsDunaharaszti

Dunaharaszti Bp. XXIII. ker. Bp. XX. ker. Taksony

DunavarsányDunavarsány Dunavarsány

A központban kétlakásos, felújí-
tott, 100 nm-es ház pincével, ga-
rázzsal, műhellyel eladó! Irány-
ár: 12,9 MFt [IM119276] Tel.:
30/949-1966

Tátra téren, tégla házban 1. eme-
leti, 2 szobás, cirkó fűtéses lakás
sarokkádas fürdőszobával eladó!
Iár: 10,9 MFt [IM106122]
Tel.: 30/343-4357
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