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Ady Endre 

KKiiss,,  kkaarrááccssoonnyyii
éénneekk

Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.
Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.
Isten-dicséretre
Mégiscsak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.
Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.
Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet
Szépen igazolnám.

KKeell ll eemmeess   kkaarráácc ss oonnyyii
üünnnneepp eekkee tt !!

AAdddd  mmaaggaadd  ––  aaddjj  mmaaggaaddbbóóll
Sokan a Karácsonyt a szeretet ünnepének nevezik. E szeretet jeleként ilyenkor

ajándékokkal halmozzuk el a családtagokat, rokonokat, hozzátartozókat és a ba-
rátokat.

Meggyőződésem szerint azonban a szeretet fokmérője nem azon dolgok érté-
ke, melyeket a karácsonyfa alá teszünk, hanem az a lelkület, amellyel a megaján-
dékozás történik. 

Úgy gondolom, szeretetünket és megbecsülésünket őszintén tetteink által tud-
juk kifejezni, nem a tárgyakkal. Egy megértő baráti szó, egy kicsiny mosoly, egy
apró segítség, egy kedves gesztus vagy egy őszinte ölelés többet jelenthet a legna-
gyobb ajándéknál is. Sőt ezeknek többet kell jelenteniük minden másnál! 

Áldozzunk hát karácsony napján a tárgyakra beosztással, okosan, anyagi
erőnkhöz igazodva, de ez igazán nem is lényeges. A lényeg az, hogy adjuk igazi
emberséges önmagunkat. Adjunk magunkból nagy-nagy szeretetet és jóságot,
biztatást és hitet. Osszuk meg lelkünk minden melegét hétköznap és ünnepen,
nappal és éjszaka, viharban és napsütésben, boldogságban és bajban, örömben és
gyászban, egyszóval egy egész emberi életen át! Mert élni így szép, így jó, így
emberhez méltó, s hitem szerint csakis  így érdemes.

E gondolatok jegyében kívánok minden kedves Olvasónak szeretetteljes, bé-
kés Karácsonyt és Boldog Új Évet!

Igaz tisztelettel és őszinte szeretettel: 

Dr. Riebl Antal polgármester
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Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 2013. október 18-án rendkívüli ülést tar-
tott a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. Az
ülésen az ivóvízminőség-javító beruházás kivitele-
zése és kiviteli terveinek elkészítése során felme-
rült kiegészítő építési beruházás kivitelezése tár-
gyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlat
érvényességét állapította meg a Képviselő-testület.

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2013. október 22-i rendes ülését a Pol-
gármesteri Hivatal Tanácstermében tartotta. Az
ülés kezdetén dr. Riebl Antal polgármester beszá-
molt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Első napirendi pontként ingatlanügyeket tár-
gyalt a Képviselő-testület, melyet a Corvinus
Egyetemmel való együttműködés ügye követett.
Ezt követően a hulladékgazdálkodás ügyét tekin-
tette át a Képviselő-testület, melynek során – tekin-
tettel arra, hogy Felsőpakony Önkormányzata úgy
határozott, hogy mégsem vesz részt a tervezett
hulladékgazdálkodási társulás létrehozásában – el-
határozta, hogy megindítja a szolgáltató kiválasz-
tására irányuló közbeszerzési eljárást, és döntött a
közbeszerzési tanácsadó megbízásáról. 

Negyedik napirendként a DTV Zrt.-vel kapcso-
latos ügyek keretében a III. sz. tározótó iszapeltá-
volításának ügyét tárgyalta Képviselő-testületünk,
melyet az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről ké-
szített likviditási jelentés követett. Az egyéb
településfejlesztési és településüzemeltetési ügyek
keretében döntés született a közbeszerzési terv mó-
dosításáról, az ivóvízminőség-javító beruházás ki-
vitelezése és kiviteli terveinek elkészítése során

felmerült kiegészítő építési beruházás kivitelezése
tárgyú közbeszerzési eljárás bírálatáról, valamint
egy támogatási kérelemről. 

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 2013. október 30-án rendkívüli ülést tar-
tott a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. 

Első napirendi pontként DTV Zrt.-vel kapcsola-
tos ügyeket tárgyalt a Képviselő-testület, melynek
során döntés született a DTV Zrt. koncessziós szer-
ződésének 2013. december 31. napjával történő
megszűnése kapcsán a koncessziós jog megváltása
címén visszafizetendő összeg megfizetésével kap-
csolatos kérdésekről és a koncessziós szerződés le-
zárásáról, valamint a 2014. január 1-jétől a
víziközművek üzemeltetését ellátó Dél-Pest Me-
gyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-vel megkötendő
vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról. Ezt kö-
vetően az Egészségház tetőjavításának ügyét tár-
gyalta a Képviselő-testület. 

Az ülés hátralévő részében pénzügyi napiren-
dek tárgyalására került sor: módosította a Képvise-
lő-testület a 2013. évi költségvetési rendeletét
(14/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet az ön-
kormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. sz. mó-
dosításáról), elfogadta az Önkormányzat 2013. III.
negyedévi gazdálkodásáról készített pénzügyi be-
számolót és a 2014. évi költségvetési koncepciót.  

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 2013. november 8-án rendkívüli ülést
tartott a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.
Az ülésen a hulladékszállítási közszolgáltatás köz-
beszerzési eljárásának Taksony Nagyközség

Önkormányzatával közös megindításához szüksé-
ges döntések meghozatalára került sor. 

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 2013. november 18-án is rendkívüli ülést
tartott a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.
Az ülésen a DTV Zrt. koncessziós szerződésének
2013. december 31. napján történő megszűnéséhez
szükséges további döntéseket hozta meg Képvise-
lő-testületünk. 

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2013. november 26-i rendes ülését a
Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartotta. Az
ülésen dr. Riebl Antal polgármester beszámolt a le-
járt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Első napirendi pontként a 2014. évi belső ellen-
őrzési tervet és stratégiai ellenőrzési tervet fogadta
el a Képviselő-testület, majd pedig egy Liget utcai
területbérleti kérelem tárgyalására került sor. A
harmadik napirendi pont keretében víziállás kérel-
mek teljesítéséről született döntés, melyet a Tavi-
rózsa Kemping bérleti szerződősének módosítása
követett. Ötödik napirendként ingatlanügyet tár-
gyalt a Képviselő-testület (Kéktó sétányon telek-
kiegészítéshez kapcsolódó átminősítés). Döntés
született a hókotrási szolgáltatást végző vállalkozó
megbízásáról, majd pedig arról, hogy az Egészség-
ház tetőfelújítását saját kivitelezésben valósítja
meg Önkormányzatunk. 

A Képviselő-testület korábban már döntött arról,
hogy az Egészségház előtti parkolót 3 óra folyama-
tos használat után fizetőssé kívánja tenni, annak ér-
dekében, hogy a parkolót ténylegesen az Egészség-
ház szolgáltatásait igénybe vevők használhassák,
mely döntésnek megfelelően ezen az ülésen alkotta
meg a Képviselő-testület a fizető parkolás rendjéről
szóló rendeletét (15/2013. (XI. 27.) önkormányzati
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Ebben az évben számos nagy feladattal kellett
megküzdenünk. Kiemelt feladatunk volt az ivóvíz-
minőség-javítási program megvalósítása, a hulladék-
gazdálkodás területén történő változásokhoz való al-
kalmazkodás, illetve a víziközmű-szolgáltatással
összefüggésben felmerülő módosulások kezelése. 

A jogalkotó által meghatározott feszített tempó
számos rendkívüli ülés megtartását követelte meg,
s büszkén jelenthetem ki, hogy minden teljesíthető
határidőt betartottunk, s az akadályokat sikerrel vet-
tük, a problémák zömére megfelelő választ adtunk. 

A köznevelés területén is alapvető változások-
kal kellett szembenéznünk idén. Elmondhatom,
hogy a leglényegesebb kérdésben helyes álláspon-
tot foglaltunk el, s már a gyakorlati tapasztalatok is
igazolják, hogy jól választottunk akkor, amikor az
iskola működtetésével felmerülő költségeket
önkormányzatunk magára vállalta, s azt nem bízta
kívülálló döntéshozókra.  

E helyen kell említést tennem, hogy racionális
megoldást találtunk a gyermeklétszám gyarapodá-
sával felmerülő tantermi problémára, s kijelenthet-
jük, hogy a kultúrházban tanuló gyermekeink is ki-
válóan érzik magukat itt.

Folytattuk közös vagyonunk gyarapítását, s
megvásároltuk a DUNAVAS Kft. volt telephelyét,
annak érdekében, hogy a későbbiek során munka-
helyteremtő beruházások valósuljanak meg itt. Ez
évben vettük meg a temető bővítéséhez szükséges
több hektáros területet, melynek bejárati részén im-
már tágas parkolót alakítottunk ki.

Mindannyiunk örömére használatra alkalmassá
tettük több millió forint értékben a volt Kavicsbá-
nya irodát, s most már közösségi célokat szolgál.

Ez évben több mint hatmillió forint értékű jár-
művel és munkagéppel bővült eszközparkunk.
Ennek köszönhetően a szilárd burkolattal nem
rendelkező utak karbantartása hatékonyabbá vált.
Ide tartozik, hogy a tanyák fejlesztésére kiírt pá-
lyázaton közel tízmillió forintot nyertünk a Vidék-
fejlesztési Minisztériumtól, s az ennek eredmé-
nyeként megvásárlásra kerülő új munkagépekkel
tovább bővül, korszerűsödik állományunk.

A tanyáról és a kertvárosból bejárók megse-
gítése érdekében a helyi buszjáratot tovább üze-
meltettük.

Dunavarsány Város Önkormányzatával közös
beruházásban került sor a Határ út útburkolatának

felújítására, valamint lakossági összefogás eredmé-
nyeként megvalósult a Rákóczi utca négy mellékut-
cájának (Deák F. utca, Széchenyi utca, Európa utca,
Vásárhelyi Pál utca) szilárd burkolattal történő ellá-
tása is. Köszönet a lakossági áldozatvállalásért.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a lakosokkal
összefogásban karácsonyra elkészült a közvilágí-
tás a Robinson Park I-ben.

A leltárhoz tartozik, hogy községünk gazdálko-
dása kiegyensúlyozottá vált, s várhatóan közel har-
mincmillió forint szabad pénzeszközünk lesz év
végén, úgy, hogy lejárt határidejű szállítói tartozá-
sunk nem lesz. Büszkén jelenthetjük ki, hogy szi-
gorú és szakszerű gazdálkodásunk meghozta gyü-
mölcsét, s immár szilárd alapokon áll Délegyháza
gazdálkodása.   

Köszönetemet fejezem ki Képviselő-testüle-
tünknek az egész évben tanúsított hozzáértő és ál-
dozatos munkáért, és azért, hogy településünk ér-
dekében vállalták a sok ízben népszerűtlen – ám
szükséges – döntéseket is. 

Hálás vagyok és forró köszönetemet fejezem ki
mindazoknak, akik bármi módon – anyagi erővel,
munkájukkal, hozzáállásukkal, szeretetükkel és biz-
tató hitükkel – segítették kicsiny falunk Délegyháza
sorsát előremozdítani, jobbá, szebbé tenni. 

Délegyháza Község Önkormányzata
Képviselő-testülete képviseletében:

dr. Riebl Antal polgármester

TETTEINK BESZÉLNEK
avagy év végi leltárunk – nem csak számokban
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Újszülöttek:

Barna Dominik 2013. 06. 24.
Gyüre Bence Levente 2013. 10. 05.
Márton Gréta 2013. 10. 21.
Márton Panka 2013. 10. 21.
Gaál Zalán Kristóf 2013. 11. 03.
Czékmány Julianna 2013. 11. 04.
Rácz Bertalan 2013. 11. 04.
Parditka Zsombor 2013. 11. 14.
Pereszlényi Márk Alexander 2013. 11. 15.

„Gyermekarcot mikor  nézek
szent, nagy boldogságot érzek.
Nem is látok arcán földit,
Szeméből szeretet  ömlik.”

/ Rácz Imre /

Házasságot kötöttek:
Mohl Krisztián Dávid – Korsós Borbála

2013.  október 25.
Oláh Ferenc – Szemerédi Krisztina

2013.   december 3.

„Kezemet nyújtom, kérlek ismerj fel!
Értsd meg, amit mondok, kérlek fogadj el!
Ha nálad lesz egy kérdés,
nálam biztos lesz egy válasz,
ha választanod kell, kérlek engem válassz!”

/ Kovács Ákos /

Elhunytak:
id. Bándli István 1940. 07. 27.
Bednárik Lászlóné 1936. 08. 18.
Belozsánszky István 1925. 08. 20.
Rása Imre 1934. 04. 02.
Zsolnai József 1957. 07. 13. 

„Ha hulló csillag száll az éjféli égen,
Akkor mondjatok egy imát értem!
Én is imát mondok majd értetek,
Hogy boldog lehessen a szívetek.
Ha rám gondoltok soha ne sírjatok!
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok.”

/ ismeretlen /

Lakóhelyet létesített: 18 fő
Tartózkodási helyet létesített: 6 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Anyakönyvi napló

Mély megrendüléssel hallottam a hírt és fájó
szívvel vettem tudomásul, hogy meghalt Bednárik
Lászlóné Ilonka.

Tudtam, hogy gyógyíthatatlan beteg, hiszen lát-
tam, beszélgettem Vele, és akkor már nem bízott a
gyógyulásában. Tudtam, hogy bekövetkezik a
visszafordíthatatlan állapot, de hihetetlen volt,
hogy ez Ilonkával megtörténhet. 

Egy élet lezárult, egy szív megszűnt dobogni.
Az élet magában hordozza a halál biztos eljövete -

lét, mégis fájdalmas tudomásul venni, hogy egy sze-
retett kollégánk, a falu kedves Ilonkája nincs többé.

Megszűnt egy élet, amely rengeteg munkából,
nehézségből, tragédiákból, örömteli események-
ből,  de mindenekelőtt a családért, a közösségért
való fáradhatatlan tevékenységből épült fel.

Ilonka dolgozott, amíg csak tehette és egészsé-
ge, ereje engedte. Igazi közösségi ember volt.

Szükséglete volt a munka, a szervezés, a szünte-
len tenni akarás, az emberek segítése.

Fiatal kora óta ismertem, hiszen itt születtem és
több mint tíz évig a munkatársam volt. Ő mindig
tevékenyen vett részt a falu életében, bármilyen
munkáról volt szó, számítani lehetett rá. 

Amikor a közigazgatás átszervezése kapcsán
Délegyházán tanácsi kirendeltség működött, szük-
ség volt egy olyan vezetőre, aki ismeri a községet,
az itt lakó embereket, jó szervezőkészséggel ren-
delkezik és megbízható. Ilonkára esett a választás, ő
lett a délegyházi kirendeltség vezetője.

Ismerte az embereket, hiszen korábban dolgozott
díjbeszedőként, a művelődési ház igazgatójaként, kü-
lönböző közigazgatási összeírási munkákat végzett,
így közelről ismerte a családokat, azok mindennapi
ügyeit, amit munkája során hasznosítani tudott. Az
emberek problémái iránti érzékeny, segítőkész és te-
lepülésünk ügyei iránt elkötelezett köztisztviselő volt. 

Mindent megtett azért, hogy feladatát a lehető
legnagyobb szakértelemmel végezze, így munkája
mellett, már nem fiatalon folytatta a gimnáziumi
tanulmányait és érettségi vizsgát tett, vezetői kine-
vezéséhez államigazgatási szakvizsgát, majd
anyakönyvi szakvizsgát szerzett. 

Hivatali munkaközösségünk motorja, ötletgaz-
dája volt. A hivatalban végzett munkája mellett
volt ideje arra, hogy szabadidős programokat, kul-
turális rendezvényeket, kirándulásokat szervezzen.
Természetesen ehhez kellett egy megértő, támoga-
tó házastárs és család. Munkájához tartozott a köz-
ségi közösségi rendezvények megszervezése,

amelyekhez köz-
vetlen, szeretetre
méltó személyisé-
gével megnyerte
a lakosság segíté-
sét, bevonva az
embereket, intéz-
ményeket, helyi
szervezeteket. Tá-
mogatta és segí-
tette az önszerve-
ződő csoportok
megalakulását, tevékenyen részt vett a helyi civil
szervezetek, közösségek életre hívásában és műkö-
désében, kapcsolatot tartott a helyi intézményekkel.

Felsorolni lehetetlen mindazt a munkát, amit
mindig jókedvűen, még mozgásában korlátozva is
fáradhatatlanul, önzetlenül végzett.

Köztisztviselői munkája elismeréséül szakmai és
önkormányzati kitüntetésben részesült. A legna-
gyobb elismerés számára mégis elsősorban az a sze-
retet és bizalom volt, amelyet az emberektől kapott. 

Már súlyos betegen, de mégis nagy örömmel
vett részt a nyáron egy volt munkatársunk születés-
napi összejövetelén. Akkor még arról beszéltünk,
hogy az Ő 80. születésnapját hasonlóképpen ünne-
peljük. Sajnos ez már nem lesz lehetséges, az élet
átírta a forgatókönyvet.

Úgy gondolom, Ilonka nem csak nekem fog hiá-
nyozni, hanem valamennyi volt munkatársának és
községünk azon lakóinak, akik ismerték, szerették
és együtt, egy lakóközösségben élhettek vele.

Életvidám hangjára, csillogó tekintetére, mindig
mosolygó, kedves arcára, egész lényére örökké
emlékezünk.

Ilonka! 
Búcsúzom Tőled mindannyiunk nevében. 
Nyugodj békében!

Vörös Benjáminné
nyugalmazott címzetes főjegyző

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,

akik hozzátartozónk,

ZSOLNAI JÓZSEF

temetésén részt vettek, utolsó útjára elkí-
sérték, s gyászunkban osztoztak.

Zsolnai család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönet Délegyháza polgármesterének, a

Délegyháza Községi Sportegyesület elnöké-
nek, a játékosoknak és a szurkolóknak, hogy
megemlékeztek, és mindenkinek, aki utolsó
útjára elkísérte szeretett halottunkat, id.
BÁNDLI ISTVÁNT.        A gyászoló család

Búcsúzunk Ilonkától

rendelet a fizető parkolás rendjéről). A rendelet
2014. január 1-jén lép hatályba.

Kilencedik napirendként a helyi adókról szóló
rendeletek felülvizsgálatára került sor, melynek
keretében a Képviselő-testület módosította a telek-
adóról szóló rendeletét (16/2013. (XI. 27.) önkor-
mányzati rendelet a telekadóról szóló 23/2003.
(XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról).
Ezt követően a nyertes tanyapályázatunkhoz szük-
séges gépbeszerzésről döntött a Képviselő-testület,
majd pedig úgy határozott, hogy 2014. évben részt

kívánunk venni a Westend City Centerben meg-
rendezésre kerülő címerkiállításon. Az ülés végén
módosította a Képviselő-testület az útfelújítással
kapcsolatos hitelfelvételről szóló határozatát, vala-
mint hozzájárult a Robinson Park I. közvilágítási
hálózatának kiépítéséhez. 

Az ülések jegyzőkönyvei és az ülésen alko-
tott rendeletek a község honlapján (www.
delegyhaza.hu), valamint a Könyvtárban olvas-
hatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna jegyző
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Tisztelt Lakosság!
Értesítjük Önöket, hogy Délegyháza Község

Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.
november 27-én az Egészségház előtti parkolás-
ra új parkolási rendeletet alkotott. Bizonyára
mindannyian egyetértünk abban, hogy a jelzett
parkolónk elsősorban az egészségház és a
gyógyszertár szolgáltatásait igénybe vevő –
többségében betegséggel küzdő – polgártársa-
ink igényeit hivatott teljesíteni, ezért nyomaték-
kal kérem jelen parkolási rendbe foglaltak
messzemenő betartását (a Rákóczi utca Egész-
ségházzal szemközti, 208/1 és 280/6 hrsz-ú in-
gatlanokon elhelyezkedő parkoló).

A fizető parkoló üzemeltetője: 
Délegyháza Község Önkormányzata Délegy-

háza, Árpád u. 8. tel.: (24) 542-155
• A várakozóhelyeken a kihelyezett jelző

és kiegészítő táblán feltüntetett időtartamon
belül – 3 órán át – ingyenesen engedélyezett
a várakozás.

• Amennyiben a várakozás a 3 órát meghalad-
ja, az ezen túli időszakban a meghatározott
mértékű várakozási díj megfizetése ellenében
lehet várakozni.

• A várakozás megkezdésének időpontját a

gépjárműben kívülről jól látható helyen, a
műszerfalon, az első szélvédő mögött elhelye-
zett eszközzel jelezni kell. A várakozás megkez-
désének időpontja jelezhető a kereskedelemben
forgalmazott tárcsa használatával, illetve bármi-
lyen a parkolás megkezdését egyértelműen
rögzítő saját készítésű eszköz alkalmazásával.
Az így alkalmazott tárcsa és egyéb saját
készítésű eszközök többször használhatók
mind      addig, amíg funkciójuk betöltésére alkal-
masak.

• A várakozási díjfizetési kötelezettség mun-
kanapokon 8.00 – 18.00 óra között (a továbbiak-
ban: díjfizetési időszak) áll fenn. Díjfizetési
időszakon kívül a fizető parkoló övezetekben
nem kell várakozási díjat fizetni.

• Tilos a várakozási övezetben a
járműszerelvénnyel történő várakozás.

• A parkolók szabályszerű igénybevételét a
közterület-felügyelő jogosult ellenőrizni. A köz-
terület-felügyelő – amennyiben nem szabály -
szerű a parkolók igénybevétele – fényképfelvé-
telt készít, amelyen a gépjármű típusa, forgalmi
rendszáma és a nem szabályszerű igénybevétel
ténye egyértelműen megállapítható.

• A várakozási díjat a tervezett parkolás

időtartamára előre kell megfizetni a Délegyházi
Polgármesteri Hivatalban, készpénzben, vagy
átutalással az üzemeltető 11742180-15441654
számú bankszámlájára, vagy készpénz-átutalási
megbízással. 

• Amennyiben a közterület-felügyelő megál-
lapítja, hogy a várakozás díjfizetési kötelezettsé-
get von maga után, azonban annak előzetes
megfizetésére nem került sor, úgy 8 napos fize-
tési határidővel írásban felszólítja a gépjármű
üzemben tartóját a várakozási díj meghatározott
módon történő megfizetésére.  

• Az üzemeltető a díjak behajtásáról a polgári
jog szabályai szerint gondoskodik.

• A fizető parkoló övezetekkel kapcsolatos
szolgáltatás a várakozó járművek őrzésére
nem terjed ki.
A parkolás díjai
Megnevezés 2014. évre 

bruttó díjak (Ft)
Minimális várakozási díj
15 perc 75 Ft
1 órai parkolási díj 300 Ft
1 napi parkolójegy 
(3 órai parkolást meghaladóan) 2100 Ft

Hatálybalépés ideje: 2014. január 1. 

Délegyháza Község Önkormányzatának nevében köszönetemet fe-
jezem ki Halász Józsefnének a jelentős összegű felajánlásért, a Csok-
réta Asszonyklub valamennyi tagjának és Görbe Istvánnak az Idő-
sek Napja megszervezéséhez és lebonyolításához nyújtott segítségért,
valamint Tujner Ferencnek az Önkormányzatnak nyújtott segítségért.

Dr. Riebl Antal polgármester

Mozgáskorlátozottak hírei
2013. 11. 15-én volt az  év végi  közgyűlésünk. Beszámoltunk az egész

évi munkáról, segítő tevékenységeinkről.
Jelen volt a váci egyesület részéről dr. Chikán Csaba elnök úr és a Pol-

gármesteri Hivataltól  dr. Riebl  Antal polgármester úr.
A jelenlévők létszáma 38 fő volt. A tagság létszáma 66 főre csökkent.

Hárman örökre távoztak, 4 tagtársunk pedig otthonba került.
Tagdíjbefizetésünk viszonylag kielégítő, 90%-ot mutat, de reméljük,

hogy december 31-ig minden elmaradott tagtársunk rendezni fogja.
Beszámoltunk a járóképtelen és fekvőbetegeinknél tett látogatásaink-

ról, mert ha másképpen nem is, de amikor az élelmiszer- vagy ruhacsoma-
got vittük, akkor találkoztunk velük. Nem a vezető volt mindig mindenki-
nél, hanem pártoló tag vagy segítőink tették meg helyettünk. 

Itt mond hálás köszönetet a titkár minden segítőnek és pártoló tagnak,
akik szabadidejükből áldoznak egy kis időt embertársaink segítésére. 

Beszámoló után dr. Chikán Csaba elnök úr szólt a tagsághoz.
Sajnálja, hogy ilyen nagyon nehéz helyzetbe kerültek a Mozgáskorlátozot-

tak országos szinten, de ez valóban nem a mi hibánk. Sok az elvárás, szűk a
keret, és bizony nagyon sok a megoldatlan probléma, amivel foglalkozni kell.

Egy tagtársunk érdeklődött itthoni számítógépes munkával kapcsolat-
ban, de az elnök úr elmondta, hogy a  központban kell érdeklődni az
illetékesektől, hátha van remény a munkalehetőségre. 

Végezetül megköszönte a mindenre kiterjedő, tartalmas beszámolót,
valamint az egész éves munkánkat és eredményeinket, amivel nagyon
meg volt elégedve, és további sikeres munkát kívánt.

A délutáni uzsonnát nagyon jó étvággyal és kicsit vidáman fogyasztot-
tuk el.                                                                                                            MK Vezetőség

AZ ÁLLÁSKERESŐ KLUB
RENDHAGYÓ FOGLALKOZÁSA

Rendhagyó foglalkozást tartott a „MISA” Alapítvány által működtetett
Szenior Álláskereső Klub 2013. november 26-án Dunavarsányban a
Petőfi Művelődési Házban, mivel fontos vendégeket vártunk.

A FÉMALK Zrt. igazgatója képviseletében a cég HR vezetője érkezett.
Lénárt Fanni nagyon korrekt és viszonylag részletes tájékoztatót tartott a
cég bővítési terveiről, ennek helyzetéről, és az így várható jelentős számú
munkalehetőségekről a Dunavarsány mellett épülő új üzemükben. El-
mondta, hogy sok információ, köztük például az, hogy milyen konkrét
szakmákra keresnek majd dolgozókat – a honlapjukon megtalálható. A
terveik szerint  kb. 80%-ban fizikai és 20%-ban szellemi, adminisztratív
munkára keresnek embereket. Főleg a fémmegmunkálásban jártas dolgo-
zók kellenek. Lénárt Fanni ezután válaszolt  a nagyszámú jelenlévő által
feltett kérdésekre. Ezt követően az állást keresők közül sokan azonnal át-
adták a HR-vezetőnek az önéletrajzaikat.

A foglalkozás második részében az álláslistákból válogattak az
álláslehetőségek között a munkát keresők.

A foglalkozás zárásaként felmerült a decemberi összejövetel kérdése,
mivel az utolsó héten az intézmény zárva lesz, így a szokott időben sajnos
nem tudjuk megtartani a foglalkozást. Ha mégis sikerülne egy korábbi idő -
pontot találni, arról a szokásos módon értesítjük az érdeklődőket. A biztos a
2014. január utolsó hetében kedden 14 órakor sorra kerülő összejövetel.

Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és munkahelyet hozó
Boldog Új Évet kíván a „MISA” Alapítvány és a klubvezetőség. 

Dr. Gligor János

Ezúton szeretnék köszönetet mondani magam és családom nevé-
ben, hogy 90. születésnapom alkalmából a Mozgáskorlátozottak
Délegyházi Szervezete felköszöntött. Köszönjük Palóczai Kiss
Balázsnénak és Kerezsi Istvánnénak a látogatást és az ajándékokat. 

Józan Sándorné és családja
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Idősek Napja Délegyházán
Az Idősek Napja alkalmából köszöntöttük „ezüsthajú, aranyszívű

vendégeinket” november utolsó hétvégéjén. Az Idősek Napja az idős
emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja
elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését,
hogy társadalmunknak ők is hasznos tagjai, és mindannyiunknak
nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok életta-
pasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkez-
nek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennün-
ket. Sütő András gondolatát idézve: „Önmagát becsüli meg minden
nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele
kezdődött.” A mi világunk az ő munkásságukkal kezdődött. Ők épí-
tették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb
nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Mindennapi munkánkhoz az ő
példáikból meríthetünk erőt, hitet és bátorságot.  

A délután kellemesen telt. A Napsugár Óvoda Csigabiga csoport-
ja, Dajka Mariann, Petrovicsné Bárkányi Dolli óvónők, Szász Judit
dajka, a Kölcsey Kórus, a Keringészavar Néptáncegyüttes, Zsákai
Józsefné, Bulyákiné Éberth Anna, a Délegyházi Citerazenekar és a
Mákvirág Énekkar mind-mind műsorral készültek e jeles alkalomra.
Majd finom ebéddel és kis ajándékcsomaggal kedveskedtünk vendé-
geinknek. Külön köszönet illeti a Csokréta Asszonyklub mindig
szorgos tagjait, akik segítettek a vendéglátásban. Végül a délutánt ze-
ne és tánc zárta.

Ezúton is jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánunk minden
idős embertársunknak!

Derzsi Kata művelődésszervező
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Kedves Szülők!
Sok szeretettel várunk 20 hónapos kortól 3 éves korig
gyermekeket Délegyháza Község Önkormányzatának

Zsebi-baba Családi Napközijébe 
(2337 Délegyháza, Árpád u. 2.).

Havidíj: 28.000 Ft + az  étkezés díja, 
helyi lakosok számára.

Más községből jövő gyermekek számára 
30.000 Ft + az étkezés díja.

Czanik Lászlóné óvoda- és családi napközi vezető

LAKÁS SZERVIZ
Ha folyik vagy csöpög, hívjon és jövök,

de ha csak szivárog, ha hív, akkor is kiszállok.

Víz-fűtés-gáz szerelés, 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

MUNKAVÉGZÉS GARANCIÁVAL! 
HÍVJON BIZALOMMAL:

KISS TIBOR 06-30/242-7836

Országház-látogatás
2013. október 26-án  a Délegyháza Faluszépítő Egyesület szervezé-

sében kirándulni mentünk.
Pánczél Károly országgyűlési képviselő jóvoltából 55 fő ingyen lá-

togathatta meg az Országházat.
46 fő busszal utazott Budapestre, 9 fő egyénileg. A buszköltséget a

Faluszépítő Egyesület pályázaton nyerte. Több civil egyesület tagjai
és iskolások tanári kísérettel lettek meghívva köszönetképpen, ami-
ért munkájukkal segítették a Faluszépítő Egyesület rendezvényeit.

Sokat kellett várakozni a bejutáshoz, de a napsütéses időben volt
időnk megnézni a Kossuth tér felújítási munkálatait és látványtervét.

Kapubeléptető rendszer átjutásával mehettünk be az épületbe. Vala-
kinek kétszer kellett átmennie, mert cipzár, csat stb. miatt besípolt a
rendszer.

Az idegenvezető a főbejárattól vezetett minket a koronához, onnan
pedig a felsőházi ülésteremig.

Közben gyönyörködhettünk a gazdag díszítésben.
Sok érdekességet megtudtunk az épületről.
Jó hangulatban, teli élményekkel tértünk haza.

T.P.GY.
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FOLLOWME TÁNC SPORT EGYESÜLET

Felvételt hirdet: 2014. januártól induló TÁRSASTÁNC tanszakára

Soha nem késő elkezdeni, érdemes újrakezdeni!!!! Végre nem kell utaznod!!! Délegyházán táncolhatsz!!!

Korcsoportok:

1. Baby:
4-6 éves korig. Tartásjavítás, mozgáskultúra, ritmusérzék fejlesztése játékosan, latin táncok segítségével.

2. Tini 1.:
8-11 éves korig. Tartásjavítás, mozgáskultúra, ritmusérzék fejlesztése, erőnlét javítása, 
latin-amerikai és standard táncok, jazz balett, streching.

3. Tini 2.:
12-15 éves korig. Tartásjavítás, mozgáskultúra, ritmusérzék fejlesztése, erőnlét javítása, latin-amerikai és

standard táncok, Jazz balett, streching.

Felnőtt Tánciskola
10 alkalmas tanfolyamok (10 hét)  kezdő, haladó, hobby fokozat…

Regisztráció:  a táncvonalon:  06 30 451 2031, e-mail-ben: followmetse@gmail.com
A lendületes órákért felelős: Horváth Mónika, az International Dance Akademy kiváló művész díjas oktatója
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� Kölcsey  Művelődési Közpon t hírei  �

December 6-án délelőtt sok pici gyermek ér-
kezett a Kölcsey Művelődési Központba, hogy
– sokan közülük  életükben először  – találkozza-
nak a Mikulással. A Mikulás nem is váratott so-
kat magára, egy rövid dalocska hamar behívta őt
a nagyterembe. Minden gyerekhez volt egy-két
jó szava, és mindenki ajándékot is kapott tőle.

A nap ezután kézműves foglalkozással foly-
tatódott, sorra készültek az ajtódíszek, kará-
csonyfadíszek, mécsestartók, karácsonyi üdvöz-
lőlapok. A foglalkozás végén minden résztvevő
még egy kis ajándékot is kapott. Ezúton is kö-
szönöm a segítségüket a Dunavarsány Környéki
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat mun-
katársainak, Bulyákiné Éberth Anna tanárnőnek
és Gáspár Ferencnének.

A napot a Kölcsey Művelődási Központ és a
Chicken Power Kft. által közösen szervezett
rajzpályázat eredményhirdetése zárta. Nagyon
sok szép rajz érkezett, a zsűrinek most is nehéz
dolga volt.  

Köszönjük a támogatást Délegyháza Község
Önkormányzatának és a Chicken Power Kft.-
nek, köszönjük, hogy ennyi gyermek arcára mo-
solyt csalhattunk ezen a napon.

Derzsi Kata
művelődésszervező

A rajzpályázat díjazottjai:

Óvodás korcsoport: 
Varga Zója

Alsó tagozat:
1. osztály: Boltos Zsanett, Kemenczei Anna
2. osztály: Gyügyi Szabolcs Krisztián
3. osztály: Tisza Gréta
4. osztály: Gál Anna
Különdíjas: Meleg Viktória

Felső tagozat: Stauth Lívia

MMiikkuullááss--nnaapp  aa  KKööllccsseeyy  MMűűvveellőőddééssii  KKöözzppoonnttbbaann



December 5-én 12 félelmetes, de azért aranyos krampusz sorakozott fel
a  hunyadis diákok bíráló tekintete előtt: 

Lengyel Patrik (1. a), Pártl Dominik (1. a), Pereszlényi Réka (1. a), Me-
leg Dia (1. a), Vajda Bianka (1. b), Meggyes Bogi (3. a), Meleg Viki (4.),
Danis Vivi (4.), Puskás Balázs (4.), Bíró Bogi (5.), Kiss Andrea (8. a),
Rémay Szandi (8. a).

Még a tanárok is szavazhattak a diákokkal együtt, szerintük ki a legötle-
tesebb, legtalpraesettebb krampusz, hiszen az kísérheti el másnap a Miku-
lást osztályról osztályra, hogy megajándékozzanak minden gyermeket. A
legtöbb, szám szerint 77 szavazatot Andika kapta, így ő lett a legkrampu-
szosabb krampusz az idén. Köszönjük minden vállalkozó kedvű diáknak a
bátorságot, hogy vállalta a megmérettetést, és gratulálunk a győztesnek!

A „70 éves az iskolánk!” jubileumi projekt decemberi feladata az
lesz, hogy minden osztály hívjon meg iskolánk karácsonyi műsorára há-
rom olyan személyt, aki a mi iskolánkba járt valamikor (akár tanulni, akár
dolgozni…). Töltsük velük együtt a karácsonyunkat december utolsó taní-
tási napján, 21-én, szombaton.

Saját kis osztályközösségükben beszélgessenek el velük, milyen volt
régebben az iskolaélet ünnepeken és hétköznapokon, készüljön közös fotó
az osztályról és vendégeikről, kerüljenek közelebb egymáshoz a generáci-
ók a szeretet ünnepén…

Bulyákiné Éberth Anna DÖK-vezető tanár
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Diákönkormányzat

Krampusz-szépségverseny a hunyadisoknál
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Az évforduló alkalmából tablókészítésre, riportkészítésre buzdítottunk
titeket. Az elkészült anyagot már láthatjátok a folyosón rendezett kiállítá-
son. Egy jelképes ajándékkal a következő osztályoknak és tanulóknak sze-
retném megköszönni fáradozásukat:

TABLÓKÉSZÍTÉS:
1. A OSZTÁLY, 2. OSZTÁLY, 3. A OSZTÁLY

RIPORTKÉSZÍTÉS:
1. TISZA GRÉTA, 2. O.
2. TISZA PETRA, 3. A
3. MEGGYES BOGLÁRKA, 3. A
4. RÉVAI CSENGE, 3. A
5. MOLNÁR NOÉMI, 3. B
6. BABINSZKY LARA, 3. B
7. NAGY LINETT, 3. B

8. BÍRÓ BOGLÁRKA, 5. O.
9. NÁDASDI ESZTER, 5. O.
10. NAGY BERNADETT, 8. A
11. NÁHLIK FANNI, 8. A
12. DÁVID GERDA, 4. O.

TÁRGYGYŰJTÉS:
1. HÁMORI KRISZTINA, 4. O.
2. RIEBL ANDRÁS, 4. O.

A  tárgygyűjtésre a többieket is biztatnám, hiszen a folyamatosan gyűj-
tött tárgyi emlékekkel gazdagított kiállításunkat a XXII. Délegyházi Falu-
napok részeként mindenki megtekintheti majd Délegyházáról.

A legérdekesebb, legtöbb relikviát gyűjtő tanulók egy szép túrán vehet-
nek majd részt velem a jövő tavasszal.

Bulyákiné Éberth Anna DÖK-vezető

Az alsódélegyházi első iskolaépület és a tanítói szolgálati lakás

Az Árpád utcai szolgálati lakás (1963)
– Az új felsős keleti  iskolaszárny az épülő nagykapuval (1965-1968)

– Aszfaltozzák a kisiskola udvarát
– A volt napközink a Tompa közben (1968)

A faluban épült új iskolaépület (1956)
– A bal felől kibővített iskola az új főbejárattal és az időközben

parkosított Szabadság térrel (1965)

A délegyházi Hunyadi János Általános Iskola diákönkormányzatának hírei

70 éves az iskolánk!
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Tisza Petra Katalin fogalmazása – 3. osztály 
Interjúalany: Tisza Tivadar (1980–1988)

Apa régi meséje Pista bácsiról 
Becsengettek. A három padsorral berendezett terembe Pista bácsi lépett

be. A gyerekek nagyon szerették Pista bácsit. Pista bácsi 70 éves, ősz hajú,
magas ember volt. Sok mindent tanított, földrajzot, biológiát, kémiát, raj-
zot, éneket és technikát.

Mi nyolcadikos, igazán rossz gyerekek voltunk, akik sok mindent akar-
tak tenni, de a tanulás nem volt ezek között. 

Pista bácsi nekikezdett a földrajzórának. Ahogy az idő telt, egyre töb-
ben és egyre hangosabban beszéltek a teremben.

Az ajtó felőli padsor első padjában Pallaga Andi és Mikulás Edit érte-
keztek. A középső padsorban Faragó Miki a tolltartójával babrált, de ő
legalább csöndben volt ma, pedig általában rá sem volt jellemző a nyu-
godt, csendes magatartás. Pocsai István barátommal mi az ablak felőli hát-
só padsorban ültünk és sutyorogtunk, Pista bácsi nem kis bosszúságára.

Pista bácsi többször kérte, hogy maradjon mindenki csendben, de hát ez
csak olaj volt a tűzre, mintha még inkább megzabolátlanodtunk volna. A
terem egyre hangosabb lett, míg végül Pista bácsinak már kiabálnia kellett
ahhoz, hogy a saját hangját hallja.

Egyszer csak Pallaga Andi és Mikulás Edit beszélgetése annyira felhan-
gosodott, hogy az éppen szünetet tartó Pista bácsi szavaiba hatalmas ro-
bajként csapott a: „– Kit érdekel!” – felkiáltás az egyik lány részéről.

Ezt mi Pocsával, az én komisz barátommal olyan mulatságosnak tartot-
tuk, hogy nyeríteni kezdtünk, a térdünket csapkodtuk és a könnyünk is po-
tyogott, annyira nevettünk. Pista bácsi ránk nézett és magyarázatot köve-
telt a viselkedésünkre, mire mi megszólalni nem tudván az első padsorban
ülő Andiékra mutattunk.

Pista bácsi méregtől kipirulva ugrott oda a kézjelekből általa vétkesnek
ítélt középső padsorban éppen akkor feltápászkodó Faragó Mikihez, és azt
mondta neki: „– Na fiam, ha ilyen mulatságosnak találod az órát, akkor is-
mételd meg a hallottakat!”

Faragó Mikinek fogalma sem volt persze az elhangzottakról, és csak bá-
mult maga elé. Az osztály dőlt a nevetéstől, mert vicces volt, hogy pont sze-
gény Mikit gondolta vétkesnek Pista bácsi, aki pedig ma csendben üldögélt. 

És mi ebből a tanulság? Az hogy amint általában viselkedünk, úgy fog-
nak bennünket megítélni. Ezért igyekeznünk kell, hogy ne bántsunk meg
másokat a viselkedésünkkel. 

Még évek múlva is nevettünk ezen, ha osztálytalálkozók alkalmával
szóba kerültek a régi mesék.

A történet már nagyon régi, és talán nem is éppen a legtökéletesebb ar-
ra, hogy leírjam, miért szerettünk idejárni a drága délegyházi iskolánkba.
Másfelől viszont a maga tökéletlenségében mégiscsak a legtökéletesebb,
hiszen Pista bácsi érző, szerető tanár és ember volt! Akárhányszor rá gon-
dolok, mindig eszembe jutnak az érdekes történetek, a sok tudás és a ren-
geteg szeretet, amit tőle kaptunk. 

Számomra a legjobb tanár volt Pista bácsi! Örökké szívesen emlékszem
Őrá és az itt töltött gyermekéveimre. 

Tisza Gréta Beáta fogalmazása – 2. osztály 

Milyen volt régen iskolásnak lenni?
– Apa, szeretnélek megkérdezni, hogy milyen volt régen iskolásnak lenni?
– Milyen volt? Kicsit más mint most, és ugyanakkor hasonló is.
– Ezt hogy érted? 
– Az iskolában ugyanúgy kellett tanulni, mint ahogyan most is kell, és

ugyanúgy megvolt a jutalma is annak, aki tanult. Viszont nem volt ilyen
sok minden az udvaron, nem volt a gyerekeknek mobiltelefonja, nem volt
ilyen szép futópálya és egy csomó minden, amiről Ti el sem tudjátok kép-
zelni, hogy ne létezzen.

– És akkor mivel játszottatok?
– Hát rengeteget voltunk a szabadban. Rengeteget bújócskáztunk, és a

fáknak sem kegyelmeztünk, megmásztuk valamennyit.
– De hát fára mászni mi is szoktunk!
– Igen, de mi a számítógépezés, tabletezés és MP4 helyett is a szabad-

ban voltunk. 
– És nem unatkoztatok ezek nélkül az eszközök nélkül?
– De nem ám! Iskola után átmentünk egymáshoz, kimentünk a Taligás-

dombra, a tavakhoz vagy a vadkörtefához. Mindig volt valami, amivel el-
ütöttük az időt.

– És van olyan, ami akkor volt s most nincsen?
– Persze. Én voltam kisdobos és úttörő is, ami már Ti nem lehettek.
– Kisdobos? És úttörő? Ezt hogyan képzeljem? Mentél az úton és do-

boltál?
– Nem egészen. Az alsó osztályosokat kisdobossá avatták, és kék nyak-

kendőt kaptak. Örsöket hoztunk létre, és meg kellett tanulnunk a kisdo-
bosok 6 pontját. 

– A kisdobosoknak van 6 pontja?
– Igen, van. Csupa olyan dologról szól, hogy hogyan kell viselkednie

egy jó kisgyereknek. Aztán felsőben úttörővé váltunk, és a kék nyakkendő
helyett vöröset kaptunk. Az úttörőknek már 12 pontja volt.

– És az miről szólt?
– Nagyjából ugyanarról, hogy miként legyél jó gyerek, csak már na-

gyobb jó gyerek. Olyasmi, hogy szeresd a szüleidet, a tanáraidat, légy igaz
ember, ne szemetelj, védd a természetet és szeresd a hazádat.

– Szóval olyasmiről szólt, mint amit Gizi néni tanít nekünk most hittanon?
– Igen, azt hiszem a lényege az volt!
– Szerettél idejárni iskolába, Apa?
– Igen, szerettem. Nagyon sok jó tanárral és tanítóval találkoztam itt.

Bár már sok tanár nem él vagy nem tanít azok közül, akik régen tanítottak. 
– Van valaki, aki régen itt tanított azok közül, akik most is itt vannak?
– Igen. Király Éva néni a bátyámat, Tamást tanította, Bednárik Ilona né-

ni pedig még engem is tanított.
– Tényleg? Van olyan történt, amire emlékszel még vele kapcsolatban?
– Persze. Egyszer a Madarak és Fák Napján elmentünk kirándulni a

Galla-tanyára. Az egész iskola ott volt, és különféle feladatokat kaptunk.
Az egyik feladat az volt, hogy Inci néni mondta, hogy az erdőben rókákat
kell keresni és megfogni. Aki a legtöbb rókát összegyűjti, az hatalmas ju-
talmat kap.

– És találtatok rókákat?
– Mi Pocsai István barátommal nagy lélekszakadva jártuk az erdőt róka

után kutatva. A nagy kutakodásban egy csomó papír rókát találtunk, ami-
ket dühösen eldobáltunk, mondván hogy nekünk igazi róka kell. A ver-
seny legvégén derült ki számunkra, hogy ezt nagyon rosszul tettük, hiszen
nyilván nem igazi rókát várt tőlünk Inci néni. A papír rókákért járt volna a
jutalom, amit mi már elszórtunk. Így jól pórul jártunk. 

– Látod Apa, ha betartottátok volna az úttörők 12 pontját és nem szeme-
teltek, hanem összeszeditek a papír rókákat, akkor a jutalmatok is meglett
volna!

– Így igaz Gigikém!
– Szerintem most is jó iskolásnak lenni! Most is jó tanulni, most is jó a

gyerekekkel közösen játszani! És most is nagyon aranyosak a tanítók és
tanárok is! Apa! Azt hiszem mégsem változott sokat a világ a Te gyerek-
korod óta!

A „70 éves az iskolánk”-pályázat keretében meghirdetett riportkészítés pályamunkáiból a következő lapszámokban közölni szeretnénk
néhányat.   Legelőször Tisza Petra és Tisza Gréta munkáit olvashatjuk.
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Hosszú Zoltán aranyérmes!
Tokaji Tamás és Lenhardt Gergő

bronzérmes!
Tisztelt olvasók!
Október 26-án Karcagra utaztunk a „XIII. NAGYKUN KUPA” gyer-

mek, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt, nyílt NEMZETKÖZI
KYOKUSHIN BAJNOKSÁG-ra. Indulóink voltak: Nacsády Júlia,
Nacsády Ágnes, Szász Tamás, Szász Berény, Lenhardt Csaba, Lenhardt
Gergely, Lenhardt Attila, Tokaji Tamás, Schleer Ferenc, Mód Gergő,
Paskó Olivér, Tordai Attila, Tordai Viktor, Hosszú Zoltán. Idén rekordin-
duló létszámmal rendezték meg a versenyt. 300 induló vett részt a hosszú
versenyen. Zoltán nagyon szépen fejlődik. Felnőtt fejjel kezdett el karatéz-
ni 3 évvel ezelőtt. Sokat készült család, munka mellett a versenyre, ami
meghozta az eredményét. Gergő a szokásos jó formáját hozta. Tomitól is
megszoktuk a jó helyezéseket, de most nem küzdelemben érte el, hanem
formagyakorlatban versenyzett. 

A kyokushin karate versenyein teljes erőből megütik és megrúgják egy-
mást a versenyzők. Igazi valós, életszerű küzdelem zajlik. Aki oda mer áll-
ni küzdeni, az bátor ember. Kemény küzdelem, kemény találatokkal, eset-
leg sérülésekkel. De erre a küzdelemre fel lehet edzésen készülni. A heti 2
edzés egy jó alapot ad ahhoz, hogy egy erős emberré váljon bárki, akit ha
bármilyen támadás ér az életben, el tudja azt hárítani. Aki beiratkozik hoz-
zánk karatézni, a sok tréninggel, küzdelemmel annyira fel tudja magát erő-
síteni, és olyan technikai képzést kap, hogy meg tudja magát és a szeretteit
védeni, ha úgy hozza a sors. Az első edzés ingyenes, kipróbálhatod, és ha
tetszik, életednek egy új fejezete nyílhat meg. Olyan élményeket élhetsz
át, amit csak így lehet megszerezni. Megismered a tested, megtanulod irá-
nyítani, és már nem csak a televízióban látod a sportolókat, hanem aktív
tagja lehetsz egy sportoló közösségnek. Sokan közülünk versenyeztek, és
amikor lejárt a versenyző ideje és abbahagyta azt, edző lett, ahol átadja a
kezdőknek a tudását. 

Európa-bajnokság Ukrajnában

A magyar válogatott Shihan Borza József 6 danos mester vezeté-
sével október 10-én a Lufthansa légitársasággal Ukrajnába, Donetsk
városába utazott. Az 1800 km-re lévő nagyváros nagyon szép, régi
időket idéző ukrán város. Itt láttunk sok 5 méter magas Lenin-szobrot
az utcán, a legmodernebb autókat, éttermek garmadát, ami hatalmas
kontraszt. A verseny megrendezése jól sikerült. Sok baráti beszélge-
tés külföldi karatésokkal, mesterekkel. Erős mezőny jött össze min-
den súlycsoportban, Iránból 36 fő indult, akik nagyon meghatározták
a helyezéseket. A magyar csapat versenyzői alulmaradtak ebben az
erős mezőnyben. Harcoltak, de nem sikerült a 2 évvel ezelőtti ered-
ményt hozni. Fiatal válogatott, majd beérik. 

20 éves jubileumi évzáró vacsoránk

Hagyományos Karate Évzáró Vacsorát tartottunk Délegyházán az Er-
dei Vendéglőben december 7-én. Mint minden évben, a vacsorára olyan
sokan jöttek, hogy sajnos volt, aki már nem fért be. 120 fő vett részt a va-
csorán, amit megtisztelt jelenlétével dr. Riebl Antal, Délegyháza polgár-
mestere, dr. Hegyi Anna ügyvéd, az egyesület jogi létrehozója, dr. Thimy
Sandion Jean Emanuelle orvos és karatés, Sensei Bartha Beatrix 3 danos
és Shihan dr. Tóth Péter 5 danos mester. Idén ismét nagyon szép, eredmé-
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nyes évet zárhattunk a versenyek, edzőtáborok és a vizsgák szempontjá-
ból. Nagyon jó este volt, jó hangulattal. Délután öttől este tízig elrepült az
idő. Tordai Viktor vezetésével egy karate bemutatóval kezdődött az este.
Vacsora után egy klassz filmet néztünk, majd következett az emléklapok
kiosztása. Itt díjaztam az év legeredményesebb versenyzőjét, aki Hosszú
Zoltán pomázi karatés lett, a 2005-ben alapított Shogun Vándorserleg tu-
lajdonosát, aki idén Gráczi Marci. Díjaztam az év karatésait minden
Dojoból. Az óriás, 20 éves születésnapi tortát Dunavarsányban a Robi
Cukrászda készítette. Vacsora után évzáró film a 20 évről és a jelenről.
Köszönöm a vacsora megszervezésében a segítségét mindenkinek, aki
egy picit is segítette az estét.

Novemberben központi edzést vezettem Dunavarsányban Bartha
Beatrix 3 danos mesterrel 40 főnek. Ide jöttek Pomázról, Gödöllőről,
Budapestről, Kiskunlacházáról, Dunavarsányról és Délegyházáról. Fá-
rasztó nap volt, de eredményes. Itt felkészítettük a karatésokat a téli öv-
vizsgára, ami január végén lesz Dunavarsányban. 

Elkezdődött az iskola és a karate edzések. Ősszel sok dolgunk van,
edzések beindítása, Európa-bajnokság volt Ukrajnában, Karcagon orszá-
gos bajnokság, évzáró vacsorák, téli edzőtábor… A tavalyi évben nyitot-
tunk az ovis korosztály felé. Azt mondhatom, hogy sikeresen működnek a
15-20 fős csoportok. Pomázon, Budapesten, Dunaharasztiban,
Dunavarsányon, Délegyházán és Majosházán vannak ovis edzéseink.
Lengyel Árpád és Tordai Viktor nagyon megfelelően vezeti ezeket a

csoportokat. A picik az edzésekkel hatalmasat változnak! Élvezik az edzé-
seket, ráéreznek az ízére annak, hogy igyekeznek jól teljesíteni, mert meg-
dicsérjük, matricákkal ösztönözzük őket. Óvodáskorú gyermekeknek
életre szóló élményeket, előnyöket, különleges fejlődési lehetőségeket
biztosíthatunk a sportolás által. A mozgáskoordináció javulásával együtt
nő a gyerekek önértékelése, fejlődnek a szocializációs és kommunikációs
készségeik, sőt a mozgás kihat az intelligencia természetes fejlődésére is.
A kisgyermekek éltető eleme a játék, ezért bármilyen sportágat is válasz-
tunk, legfontosabb a játékosság és változatosság.

Várjuk a jelentkezését az új karatésoknak!  Gyermek edzések 6-14 éves
korig Délegyházán. Segédedző: Tordai Viktor 2 kyu, edzésidőpontok:
hétfő 17:00 – 18:30; csütörtök 17:00 – 18:00. Ovis edzés Tordai Viktor
vezetésével pénteken 18:00 – 19:00-ig (06-20-423-2804). Gyermek edzé-
sek Dunavarsányban a Művelődési Házban hétfőn és csütörtökön 15:00 –
16:00-ig, valamint ovis edzések keddenként 17:00 – 18:00-ig. Felnőtt
edzés  Dunavarsányban a Robi Cukrászdában hétfőn és csütörtökön 19:00
– 20:30-ig 12 éves kortól. Érdemes elkalandozni kicsit a megújult honla-
punkon (www.senseimarossy.hu), sok videóval edzésekről, versenyek-
ről…, hátha Ön / Te is kedvet kapsz, hogy ennek a baráti társaságnak a
tagjává válj!   

Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kívánok mindenkinek a ka-
rate sportegyesület nevében!

Marossy Károly 4 dan klubvezető
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Sokan nem hallottak még a kettlebellről, an-
nak ellenére, hogy hazánkban már 2008 óta je-
len van ez az Egyesült Államokból indult erőn-
léti edzésmódszer. Pavel Tsatsouline, az orosz
hadsereg kiképző tisztje, miután emigrált hazá-
jából, rendszerbe foglalta az egyébként már 300
éve használatos kettlebellel végzett erőgyakor-
latokat, melyek hatékonyságát számtalan profi
és amatőr sportoló kamatoztatja évek óta.
Dunavarsányban ősztől edzhetnek kettlebellel
az erősödni, fogyni vágyók Tóth Betty SFG I.
instruktor irányításával.

Te miért kezdtél el kettlebellezni?
Mert egy 25 kg-os fogyás után volt még mit

rendbe tenni a testkompozíciómon, és eszembe ju-
tott, hogy évekkel ezelőtt egy kedves barátom már
ajánlotta nekem a kettlebellt, csak akkor még nem
volt elérhető közelségben ezzel foglalkozó instruk-
tor. És igaza lett a barátomnak: annyira beleszeret-
tem, hogy én is oktatni szerettem volna ezt mások-
nak. Mert a gyors és látványos alakformáláson túl
rengeteget adott nekem ez a sport: testtudatot, erőt a
mindennapokhoz, derék- és hátfájdalmak megszű-
nését. És egy olyan tudást a testünk, izmaink műkö-
déséről, az összefüggésekről, amiért örökre hálás
leszek az SFG rendszerének. Gondolok itt például
arra, hogy egy korábbi bokasérülés milyen egyéb
problémákat okozhat a test más területén, hogyan
változtatja meg az alapvető mozgásmintákat. 

Bárki elkezdhet kettlebellezni?
Egészséges személyek mindenképp, szív- és ér-

rendszeri problémával (pl. magas vérnyomás), il-
letve mozgásszervi betegséggel (porckorongsérv)
küzdők viszont csak orvosi konzultációt követően.
Bár éppen utóbbi csoportnak lenne a legnagyobb
szüksége a mély hátizmok megerősítésére – és eb-
ben a kettlebell nagy segítség lehetne. De hangsú-
lyozom, csak orvosi konzultációt követően!

Hallani olyan véleményeket, hogy a kettlebell
tönkreteszi a derekat…

A kettlebell biztosan nem, a helytelenül végzett
gyakorlat viszont persze, tönkreteheti. Ez olyan,
mint a kés: el is vághatod vele magad, ha rosszul
használod. Sajnos sokan az internetről szeretnének
megtanulni kettlebellezni, és így szinte kódolt a sé-
rülés. Persze vannak olyan emberek, akik könnyen
és gyorsan tanulnak mozgást, de ők vannak keve-
sebben. Járt már nálam olyan sportoló, aki elvileg
ismert néhány kettlebell alapgyakorlatot, edzett is
ezzel a módszerrel, mégis sokat kellett javítani a

mozgásán. Én annak idején versenysportoló vol-
tam, mégsem mertem volna felügyelet nélkül el-
kezdeni. Mi az SFG-nél (StronFirstGirja) nagyon
nagy hangsúlyt helyezünk a technikára – éppen
ezért 3 hónapos egy kezdő kurzus. Ennyi idő kell
ahhoz, hogy az alapgyakorlatokat biztonsággal
megtanulja mindenki, és meg is erősödjünk annyi-
ra, hogy utána már egyedül, otthon is tudjunk edze-
ni. A teljes feszítettséget, illetve az erőlégzést pél-
dául nem lehet youtube-videóról megtanulni –
márpedig ezek nagyon fontosak mind a biztonság,
mind a hatékonyság tekintetében.

Úgy hangzik, mintha nehéz és bonyolult gya-
korlatokról lenne szó.

Nem, nem nehezek és nem is bonyolultak, in-
kább összetettek. És kell a külső kontroll. Például
az egyik alapgyakorlat a swing. Ha helyesen csiná-
lod, nem ellenőrizheted magad tükörben, mert
szemből nem sok minden látszik, oldalról pedig
nem nézheted, mert akkor már nem is csinálod he-
lyesen. És ugyan úgy tűnik, hogy csak lóbálod azt
a vasgolyót a lábad között, de ennél jóval többről
van szó: vállak, csípő, térd, lábfej helyzete, a feszí-
tettség, a levegővétel – hosszan lehetne sorolni.
Mellesleg egyébként ez az egyik leghatásosabb
gyakorlat, amit ismerek: helyesen végrehajtva
egyidőben fejleszti mind az első, mind a hátsó
mozgásláncot, robbanékonnyá, erőssé tesz, és pu-
colja le az emberről a testzsírt. Ha csak ez az egy
kettlebell gyakorlat létezne, már megérné
kettlebellezni. De van még jópár.

Sokszor elhangzott már, hogy erő. Egy nő
miért legyen erős?

Hogy elbírja a bevásárlószatyrokat és a gyere-
ket. Meg hogy bírja az akár órákig konyhában ál-
lást. Viccet félretéve, az erő szinte mindent köny-
nyebbé tesz. Egy alapkészségről beszélünk, ami
fejleszthető. És nem arról van szó, hogy kigyúrt,
dagadó izmai lesznek egy nőnek a kettlebelltől, és
úgy fog kinézni, mint egy NDK-s úszónő. De-
hogyis. Ahhoz tesztoszteron is kellene, nekünk,
nőknek pedig abból nincs sok. Nyilván éppen ezért
a férfiaknak könnyebb dolguk is van, ha izomtö-
meg növeléséről van szó. Könnyebb, de nem
könnyű nekik sem: azért, hogy valaki hatalmas iz-
mokat „növesszen” magára, nagyon sokat és na-
gyon keményen kell dolgoznia nagy súlyokkal.
Persze a kettlebellben is vannak protokollok a nö-
vekedésre, de sokkal inkább az esztétikus, szálkás,
atletikus kinézetet lehet vele elérni, nem a felpum-
pált izomzatot. Az elején teljesen normális, hogy

„vastagodik” kissé az ember combja, karja, de
amint lepucolódik az izmokat fedő zsír, nem fog
szorítani se a nadrág, se a kabát. A rengeteg ballisz-
tikus gyakorlat pedig (mint amilyen a már említett
swing, vagy éppen a snatch) zsírégetésben is ver-
hetetlen. Természetesen a kettlebell esetében is
igaz, hogy megfelelő táplálkozással sokkal hama-
rabb érhető el vele fogyás vagy éppen izmosodás.

Milyen hamar érhető el vele látható ered-
mény?

Attól függ, hogy milyen területen. Általános
erőnlét, kondíció szempontjából a 3 hónapos kez-
dő kurzus már látványos és mérhető eredményt ad.
Aki odafigyel a táplálkozására, annak a test zsír -
százaléka is gyorsan változni fog. Aki nem figyel
oda, annak is, csak lassabban. Mi nem is kilo-
grammokban, hanem centikben és testzsír szá za -
lékban követjük nyomon a változást: hitelesebb,
pontosabb. Van például olyan hölgy tanítványom,
aki mindössze 3-4 kilogrammot fogyott a mérleg
szerint, látványban viszont ennek minimum a dup-
láját. És van olyan férfi tanítványom, aki a boksz
mellett jár kettlebellezni, és másfél hónap alatt
majdnem 5 kilogrammot fogyott, és mellette a
bokszban is érzi a kettlebell pozitív hatását.

Csak sportolóknak való?
Szó sincs róla! De szinte minden sportoló tud

profitálni belőle: a focista, a kézilabdás, a harcmű-
vész, a futó, az atléta, de még a testépítő is. Gyor-
sabb lesz, nő az állóképessége, erősebbé válik – és
az erő mindennek az alapja. Az átlagember pedig,
legyen nő, férfi, idősebb vagy fiatal, ugyanígy.
Sokan csak a jó kinézetért kezdenek kett le bel -
lezni, pedig az egészségre gyakorolt hatása ugyan-
olyan fontos, sőt. Javul a kardiovaszkuláris rend-
szer működése (nem fulladunk ki olyan könnyen),
csökken a csontritkulás esélye, javul a tartás, ami
egy sor egyéb egészségügyi probléma megelőzé-
sére is szolgál, nő a különböző testrészek mobili-
tása (pl. kötött csípő) vagy éppen stabilitása – és
még sokáig lehetne sorolni. De inkább azt javas-
lom, hogy képzett instruktor irányítása mellett
próbáljuk ki, adjunk esélyt ennek a módszernek
akár a már választott sportágunk kiegészítésére,
akár önmagában. A folyamatos fejlődés nem ma-
rad el.

Január 13-án és 14-én új kezdő csoport indul a
HardCoreGym-ben. Az első edzés ingyenes, de
regisztrációhoz kötött. Részletes információk a
www.hardcoregym.hu-n, vagy a 0630/454-1801-
es számon.

Kettlebell – erő, állóképesség, robbanékonyság

A képeket Nagy Szabina készítette



Vízvezeték-szerelés, -javítás, du gu lás el -
hárítás, gyorsszolgálat, állandó ügyelet
hétvégeken is. Tel.: 06-30-376-1796

***

Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasz -
százs otthonában! Tyúkszem, sarokre-
pedés, gombás köröm, körömbenövés?
Hívjon bizalommal! Kovács Zsu -
zsanna: tel.: 06-30-567-1075

***

Üzlethelyiség kiadó Délegyházán a Rá kó -
czi út 7. szám alatt. Tel.: 06-20-211-5434

***

KONYHABÚTOR, TOLÓAJTÓS SZE K-
RÉNY, gardrób, egyedi bútor méretre,
ingyenes felmérés. www.martinbutor.hu 
Érd.: 06-30-961-3294 

***

Üveg, tükör, képkeret. Mindenféle
üvegező, képkeretező munka azonnalra.
Cím: Görgey u. 6/a. T.: 06-20-343-0968

***

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

***

Úszóstég eladó Délegyházán. 
Tel.: 06-20/95-49-423

***

Jazz tanszakon tanult előadóművész jazz,
pop, szórakoztató zenei, zongora és zene-
elméleti oktatást vállal Délegyházán és
környékén minden korosztály számára.
janos.dani03@gmail.com 
36-30/585-2184

***

Redőnyök, szúnyoghálók készítése és
javítása. Hétvégén is. Érdeklődni lehet:
06-20/9715-198, 06-30/302-9444.

***

Hidegburkolást, laminált és kész par-
ketta lerakást, kandallóépítést vállalok.
Tel.: 06-70/977-3208

***

Idős ember gondozását vagy házi beteg-
ápolását vállalnám. Molnárné Erzsi, nyug-
díjas nővér. Tel.: 06-30/871-3348

***

Délegyházán és környékén megbízható
családanya alkalmi jelleggel takarítást vál-
lal családoknál, magánszemélyeknél. Ta -
pasz talattal rendelkezem. Rendszeres és
nagytakarítás is egyaránt megoldható. Ki-
sebb kerti munkát is vállalok. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06-30/341-4596

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK:

1. Polgármesteri Hivatal
Tel.: 06-24/542-155
Fax szám: 06-24/542-156

2. Napsugár Óvoda
Tel.: 06-24/212-070

3. Hunyadi János Általános Iskola
Tel.: 06-24/212-055
Fax szám: 06-24/212-055

4. Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat: 
06-24/483-352

5. Zsebi-baba Családi Napközi:
Tel.: 30-868-6614

6. Kölcsey Művelődési Központ
Tel.: 06-24/212-005

7. Könyvtár
Tel.: 06-24/412-172

8. Orvosi rendelő
Tel.: 06-24/212-044

9. Orvosi ügyelet
Tel.: 06-24/472-010. 
Hívható hétköznapokon 16.00–8.00 között, 
hétvégén, ünnepnap 0.00–24.00 között.

10. Fogorvos
Tel.: 06-24/212-753

11. Védőnő
Tel.: 06-24/412-128

12. Gyógyszertár
Tel.: 06-24/212-065

13. Délegyházi Állatorvosi Rendelő
dr. Hegedűs Tamás 06-30-471-3306
dr. Kotora Noémi 06-30-232-8395

14. Posta
Tel.: 06-24/512-805

15. Polgárőrség: Görbe István
Tel.: 06-30/849-9163

16. Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság
Lenhardt Károly
Tel.: 06-20/321-2255

17. Közterület-felügyelő: Trencsánszki Tibor
Tel.: 06-30/328-0304

18. Községgondnokság: Zólyomi József
Tel.: 06-20/255-7345

19. Dunavarsány – Délegyháza Református
Egyházközség
Tel.: 06-24/484-452

20. Katolikus Plébánia Dunavarsány
Tel.: 06-24/472-017

21. Temetkezés: Elohim Kft.
Tel.: 06-30/678-9278, 06-30/236-4884
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� Karácsony �

Decemberben a központ csoportjai meghitt, családias karácsonyozással
zárták az évet. Mi is kívánunk jövő évi munkájukhoz sok sikert, egyetér-
tést és jó egészséget!

2013. december 15-én a hagyományokhoz híven a Kölcsey Művelődé-
si Központ csoportjai és a község lakói közösen ünnepeltek.

Délután a gyerekeknek kézműves foglalkozást tartottunk, a felnőttek
pedig az adventi vásárban nézelődhettek, míg a gyerekek a karácsonyfa
alá készítették az apró ajándékokat.

A napot a Művelődési Központ csoportjainak előadása zárta. Gyönyörű
verseket hallhattunk Bíró Boglárka, Bulyákiné Éberth Anna és Szlama
László előadásában. A műsorban megcsodálhattuk Cserepes Cecília és

Márton Bence keringőjét, majd a Kölcsey Kórus szép karácsonyi dalai, to-
vábbá a Délegyházi Citerazenekar és a Mákvirágok Énekkar dalcsokrai
meghitt karácsonyi hangulatot teremtettek.

Másnap pedig Délegyháza Község Önkormányzatának jóvoltából az
óvodás és az alsó osztályos gyerekek a Szegedi Miniszínház karácsonyi
előadását tekinthették meg.

Köszönöm a segítségét mindazoknak, aki hozzájárultak a rendezvé-
nyek sikerességéhez, illetve jelenlétükkel megtiszteltek bennünket.

Ezúton is kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendőt
kívánok mindenkinek!

Derzsi Katalin művelődésszervező

A karácsonyi asztalról nem hiányozhat a hal…
„Ennek egyik magyarázata, hogy amikor Jé-

zus az apostolokat az emberek halászaivá tette, a
hal egyúttal a megtért és megkeresztelt ember
szimbóluma is lett. A hal motívum a kereszt mel-
lett az egyik legfontosabb jelentésű, mivel nem-
csak a feltámadt Krisztusban való hitet jelképezi,
hanem mindazokat, akik követik Krisztust.

Másrészt a karácsonyi halevés magyarázata a
néphagyományban is megtalálható. A gyorsmoz-
gású hal az új esztendőben hasonló haladásra
serkenti az ünnepi asztalt körülülő családot, és a
halpikkelyek bőséget ígérnek a ház népének a kö-
vetkező esztendőre.” (Forrás: hvg.hu)

Az Együtt Délegyházáért Egyesület, a Délegy-
házi Horgász Sportegyesület és a Villantó Hor-
gásztó közös célja, hogy minden család asztalára
kerüljön finom, ízletes hallakoma, ezért 150 főre
készítenek halászlét, mely elvihető és helyben is
elfogyasztható 2013. december 24-én 11 és 13
óra között a Civilek Házánál (volt Kavicsbánya
irodája).
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Karácsony a Kölcsey
Művelődési Központban


