
DDDDéééé llll eeeeggggyyyyhhhh áázzáázz ii  ii  HHHHíírríírreeeekkkk
Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványaXX. évf. 223-4. szám 2013. július-augusztus

Faludi Ferenc:

Szent István
királyhoz

Dicső István, nagy királyunk,
Téged ég s föld magasztal,
Téged tisztel kis országunk,
Első szent urának vall.

Tőled vette fényességét,
Méltóságát, érdemét,
Koronája ékességét,
Hitit, kincsét, mindenét.

Elbujdostál, megkerestünk,
Áldott légyen a szent ég!
Országunkba bevezettünk,
Szívünk örömében ég!

Drága kincsünk, feltaláltunk:
Magyarország, vigadozz!
Itt van, kit óhajtva vártunk,
Ezer áldásokat hoz.

Íme, a te reménységed,
Ínségedben ide nézz:
Isten után erősséged,
Megoltalmaz ez a kéz.

Megvigasztal mindnyájunkat,
Hatalmunkban vastagit,
Megtágítja országunkat,
Végig megtart, boldogit.

Budán nyugszik; Buda vára,
E szentséget megböcsüld!
Atyja után, nem sokára,
Biztat az ég: Imrét küld.

István mellett itt lész fia,
Megtestesült angyalunk,
Megszerzi ezt két Mária,
Égi s földi asszonyunk.

Meghívó
A Délegyházi Faluszépítő Egyesület szeretettel meghívja Önt 2013. augusztus 20-án

tartandó Tóparti Party rendezvényére!
Program:
11.00 óra Koszorúzás a Szent István-szobornál
11.10 óra Lecsófőző verseny kezdése
12.30 óra Lecsó értékelése
13.00 óra Eredményhirdetés
13.10 óra RC Modell Club bemutatója
14-18 óra Családi vetélkedő
16.00 óra Íjászbemutató
19.00 óra Honfoglalás című film vetítése a moziban
21.00 óra Fáklyás felvonulás
22.00 óra Tűzijáték

Egész nap arcfestés gyerekeknek, pingpongozás, kenuzás és  íjászkodás 
az érdeklődőknek.

A minél színvonalasabb tűzijáték érdekében hozzájárulásokat 
az Anikó Cukrászdában lehet tenni.
Támogatásukat előre is köszönjük.

Délegyháza Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja 

Önt és kedves családját
Államalapító Szent István királyunk

tiszteletére és az új kenyér megáldására 
rendezendő ünnepségére.

Szeretettel várjuk Kedves Mindnyájukat, 
ünnepeljünk együtt augusztus 20-án!

2013. augusztus 20., 10 óra

Kölcsey Művelődési
Központ



Délegyháza Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2013. június 12-én rendkí-
vüli ülést tartott a Polgármesteri Hivatal
Tanácstermében. 

Első napirendi pontként ingatlanügyeket,
ezen belül is a 307/1 és 308 hrsz-ú ingatla-
nok telekalakítási ügyét, a Naturista Oázis
Kft. által használt félszigeten lévő önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanok cseréjét, to-
vábbá az 519/1 hrsz-ú ingatlanra érkezett
vételi ajánlat ügyét tárgyalta a Képviselő-
testület. Ezt követően az önkormányzati tu-
lajdonú munkagépek használati díjait tár-
gyalta a Képviselő-testület, melyet a Nap-
sugár Óvoda hatodik csoportjának beindí-
tásához és az ebből eredő alapító okirat mó-
dosításhoz szükséges döntések meghozata-
la követett. A negyedik napirendi pont ke-
retében ismét a hulladékgazdálkodás ügyét
és a lehetséges megoldásokat vitatta meg a
Képviselő-testület, majd pedig elvi döntést
hozott a Délegyháza és Dunavarsány határ-
vonalát képező Határ út Dunavarsánnyal
közös felújításáról. A hetedik napirendi
pont keretében a telekadóról szóló rendele-
tét módosította a Képviselő-testület (8/2013.
(VI. 13.) önkormányzati rendelet a telek-
adóról szóló 23/2013. (XII. 23.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról), majd az
ülés végén az önkormányzati intézmények
vezetékestelefon-szolgáltatójának ki vá lasz-
tására került sor. Ezt követően zárt ülés kö-
vetkezett. 

Délegyháza Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2013. június 25-i rendes
ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácster-
mében tartotta. 

Az ülés kezdetén dr. Riebl Antal polgár-
mester beszámolt a lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról, majd pedig napirend
előtt az N-Alexander Kft. képviselői tartot-
tak rövid tájékoztatást a lakosság bevonásá-
val történő útépítés-útfelújítás lehetőségé-
ről és megvalósításának módjairól. Első na-
pirendi pontként a Ráckevei Rendőrkapi-
tányság (Király András r. alezredes és Ko -
vácsné Szabó Márta r. őrnagy) és a Polgár-
őrség (Görbe István szolgálatvezető) beszá-
molóját hallgatta meg és tárgyalta a Képvi-
selő-testület, majd pedig az ingatlanügyek
keretében a 986/35 hrsz-ú ingatlan telekala-
kítását hagyta jóvá. Ezt követően egy ví -
ziállás kérelemnek és egy közvilágítási
lám pa iránti kérelemnek adott helyt a Kép-

viselő-testület, majd pedig elfogadta Dél-
egyháza Község Helyi Esélyegyenlőségi
Programját. A hatodik napirendi pont kere-
tében döntés született a 2013. évi költség-
vetési rendelet módosításáról (9/2013. 
(VI. 26.) önkormányzati rendelet az önkor-
mányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1.
sz. módosításáról), majd az egyéb tele pü -
lésfejlesztési és településüzemeltetési ügyek
keretében a Határ út felújításához szüksé-
ges földmérői szolgáltatás megrendelésé-
ről, valamint a napirend előtt ismertetett
útfelújításról tárgyalt a képviselő-testület.
Ezt követően zárt ülés következett.

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

dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző
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Dr. Kováts Lajos
rendelési ideje

Majosháza, Árpád utca 30.
06-24-511-990
Hétfő 8 – 10
Kedd 12 – 13

Egészséges csecsemő 13 – 14
Szerda 8 – 10
Csütörtök 8 – 10
Péntek 8 – 10

Dunavarsány, Petőfi ltp. 4. 
06-24-534-575
Hétfő 16 – 18
Kedd 8 – 10
Szerda 13 – 14

Egészséges csecsemő 12 – 13
Csütörtök 13 – 15
Péntek 13 – 15 

Önkormányzati Hírek

Újszülöttek:
Gábor Regina 2013. 05. 09.
Juhász-Kiss Luca 2013. 05. 11.
Farkas Balázs 2013. 05. 25.
Keserű Csinszka Elma 2013. 05. 28.
Loman  Zseraldin 2013. 06. 11.
Varga Viktória 2013. 07. 05.
Fekete Kornél 2013. 07. 16.
Babinszky Armand 2013. 07. 23.

„Nagyon friss az élmény,
alighogy születtem.
Anyukám,  apukám
írjatok helyettem.
Ne sokat, csak annyit:
eggyel több a létszám.
Hogyha szeretni kell,
számítsatok énrám! ”

/ ismeretlen /

Házasságot kötöttek:
Zatykó Pál – Nagy Gabriella

2013. május 18.
Schrenck Áron – Szitás Katalin

2013. május 24.
Urszinyi Roland – Horváth Katalin

2013. június 15.
Bednárik László – Stürzenbaum Éva

2013. június 20.

Konkoly Kálmán – Gáspár Mónika
2013. július 13.

Skultéti Róbert – Bella Rita
2013. július 23.

Czékmány György – Harsányi Julianna
2013. július 27.

„Hiszem, hogy egymást szeretve,
egymást megértve, könnyebb lesz élni,
s bármi sors állna is elénkbe,
a boldogságot el fogjuk érni.”

/ Ady Endre /  

Elhunytak:
Kalinka Géza Jánosné 1923. 01. 30.
Purthál Katalin 1931. 09. 20.
Fatter János 1946. 05. 04.

„Ha létezik vigasz a tragédiában,
amikor elvesztünk valakit,
akit nagyon szeretünk,
akkor az nem más, mint a gondolat,
hogy talán jobb ez így.”

/ Coelho /

Lakóhelyet létesített: 29 fő
Tartózkodási helyet létesített: 16 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Anyakönyvi napló
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Egészségházunk parkolója
Tisztelt gépjármű-tulajdonosok!

Tisztelettel kérem Önöket, hogy Egész-
ségházunk parkolóját kizárólag az orvosi
rendelőhöz, a gyógyszertárhoz, illetve
védőnői tanácsadásra érkezők használják
gépjárművel történő várakozás céljára. 

Kérem mindazokat, akik nem az Egész-
ségház szolgáltatásait kívánják igénybe ven-
ni (pl.: tömegközlekedési eszközökkel utaz-
nak tovább), szíveskedjenek a P+R parkolót
igénybe venni a jelzett célra, amely vasútál-
lomásunk területén van.

Bizonyára mindannyian egyetértünk ab-
ban, hogy a jelzett parkolóink elsősorban az
egészségház szolgáltatásait igénybe vevő –
többségében betegséggel küzdő – polgártár-
saink igényeit hivatottak teljesíteni, ezért
nyomatékkal kérem jelen felhívásomban
foglaltak messzemenő betartását.

Megértésüket, együttműködésünket előre
is köszönöm.

Tisztelettel:   dr. Riebl Antal polgármester

Igénybe vehető önkormányzati munkagépek és
fűkaszák bérleti díjai:

VÁLTOZÁSOK A 2013-2014-ES

TANKÖNYVFORGALMAZÁS RENDJÉBEN
Tisztelt Szülők!
Kérjük Önöket, hogy a tankönyvek átvételekor hozzák magukkal az ingyenességet igazoló ok-

mányok és a befizetett csekkek fénymásolatát. A tankönyveket az alábbi időpontban és helyen
vehetik át:

2013. augusztus 28.         9 – 13 óra
2013. augusztus 29.      13 – 18 óra

Helye: Kölcsey Művelődési Ház /régi posta helyisége/ 

Jakus Lászlóné /tankönyvfelelős/

Dunai árvíz 2013
Csepel-sziget, Lakihegy

Délegyháza Község Önkormányzata ezúton
mond köszönetet, és fejezi ki elismerését a Dél-
egyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, az
Együtt Délegyházáért Egyesületnek, a Délegy-
házi Önkéntes Polgárőrségnek és minden dél-
egyházi lakosnak, akik  június elején szolgálatot
teljesítettek Sziget szentmiklós–Lakihegy árvíz-
védelmében, ahol 20 házból kellett a lakókat ki-
költöztetni, és homokzsákokkal kellett védeni a
száz házból álló ártéri részen lévő veszélyezte-
tett városrészt.

Árokásó és rakodógép (kezelővel): 6.500 Ft+áfa/óra
Teher gk. fuvarozás 7-12 t: 4.000 Ft+áfa/óra helyben

Traktoros fűkaszálás: 4.000 Ft+áfa/óra
Damilos fűkaszálás: 25 Ft+áfa/m2
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A közönséges kullancs számos kórokozót hordozhat és terjeszthet,
amelyekkel vérszívása során az embert is megfertőzheti. E betegsé-
gek közül Magyarországon elsősorban a Lyme-kór és a kullancs ter-
jesztette vírusos agyvelőgyulladás fordul elő. Azonban kis odafigye-
léssel a betegségek megelőzhetők, illetve az agyvelőgyulladás esetében
védőoltás is rendelkezésre áll. 

Főként erdeinkben, valamint egyéb, bokros-fás, sűrű aljnövényzetű te-
rületeken fordulnak elő, de városi környezetben is találkozhatunk velük,
különösen az összefüggő növényzettel borított kisebb-nagyobb területe-
ken (parkok, családi házak kertjei, a magas fűvel benőtt, elhanyagolt tel-
kek). A kertekbe a háziállatok, elsősorban a kutyák (macskák), különböző
madarak és a vadon élő kisemlősök révén kerülnek be. 

A kullancsok csak egy része hordoz kórokozót, és ezeknek is csak egy
része adja át azt vérszívása során az embernek. 

A patikában kapható „kullancsteszt”, amely a vért szívott kullancs
Lyme-kórokozó pozitivitását képes kimutatni, nem ad 100%-os bizonyos-
ságot. Éppen ezért fenntartásokkal kezelendő, hiszen nem alkalmas az
ember betegségének megállapítására. Amennyiben a kullancscsípést
követően betegségtüneteket (pl. bőrtünet, izomfájdalom, láz, fejfájás
stb.) tapasztalunk, forduljunk orvoshoz! 

A vérszívás és a kórokozók átvitele ellen egyénileg számos módon vé-
dekezhetünk. Ezek közül a legfontosabbak:

1. Használjunk kullancsriasztó szereket, amelyeket a bőrünkre, ese-
tenként pedig a ruházatunkra juttathatunk. A riasztószereket mindig a
használati utasítás szerint alkalmazzuk, amelyből azt is megtudhatjuk,
hogy milyen gyakran (hány óránként) javasolt az adott készítmény ismé-
telt alkalmazása.

2. Viseljünk világos színű ruházatot, hogy azon könnyebben észreve-
gyük a ránk kapaszkodó sötét színű kullancsokat. 

3. A bőrbe fúródott, táplálkozását megkezdő kullancs mihamarabbi
felfedezése és eltávolítása a kórokozók átvitelének megakadályozására is
alkalmas.

4. A kullancs terjesztette vírusos agyvelőgyulladás megelőzhető védő-
oltással. 

5. Mivel a megfertőzött haszonállatok teje is közvetítheti a vírust, a
nyers kecske- és tehéntejet fogyasztás előtt forraljuk fel.

Ha olyan helyen járunk, ahol nagy valószínűséggel előfordulhatnak
kullancsok, akkor tartsunk ún. kullancsvizitet. Ehhez gondosan át kell
vizsgálni azokat a bőrfelületeket, elsősorban a hajlatokat és a deréktá-
jékot, ahová a kullancsok előszeretettel befúrják magukat. Az eltávo-
lításhoz legalkalmasabb egy vékony hegyű csipesz, amellyel a kul-
lancs a bőrhöz legközelebb eső részénél ragadható meg, anélkül,
hogy utótestét összenyomnánk. A kullancsot ezután határozott moz-
dulattal kihúzzuk rögzülési pontjából. Szükség esetén azonban két
körmünk közé fogva, gyengén csavaró mozdulattal is kihúzható a
kullancs, mert az a legfontosabb, hogy minél előbb eltávolítsuk bő-
rünkből.

A sebet, ha lehetőség van rá, langyos, szappanos vízzel öblítsük le.
Előfordulhat, hogy a kullancs eltávolításakor a bőrben marad az apró,
visszahajló horgocskákkal rögzült szájszerv. Ez azonban már a kór-
okozó-átvitel szempontjából nem jelent veszélyt; így ha nem tudtuk
kiszedni, akkor, mint egy apró szálka, idővel magától kilökődik a bőr-
ből. Célszerű a befúródott kullancs helyét és eltávolításának idejét a
naptárba feljegyezni, hogy az esetleges betegségtünetek megjelenése-
kor az orvost tájékoztathassuk a kullancscsípés időpontjáról.

Forrás:www.antsz.hu
PMKH Ráckevei Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézet

A fürdővíz minőségellenőrzését szolgáló mintavételi ütemtervhez
tartozó mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséről a für-
dőhely üzemeltetője saját költségére gondoskodik. A fürdővíz minő-
ségére vonatkozó adatok közérdekűek. 

Egy strandot általában egy szezon alatt négy alkalommal vizsgál-
nak, nyitás előtt, és a nyár folyamán havonta egyszer. A szabadvízi
fürdővizek esetében a vízmintavétel mellett a helyszínen szemrevé-
telezik, hogy a víz felületén van-e darabos és/vagy úszó szennyező-
dés, esetlegesen olajfolt, vagy megfigyelhető-e intenzív hínároso-
dás. A tavakon a vízvirágzásra is figyelnek, ami a köznyelvben kék
algának nevezett, allergén toxinokat termelő baktérium elszaporodá-
sát jelenti. Ennek jelei a víz kékeszöld elszíneződése, esetleg habzá-
sa. A levett vízmintákban két bakteriális paraméter jelenlétét vizs-
gálják, amelyek szennyvíz eredetű szennyeződésre, és az ebből adó-
dó egészségkockázatra utalhatnak.

A nem engedélyezett fürdővizeken, nem kijelölt fürdőhelyeken
való fürdőzés nem javasolt, mivel ezeken a helyszíneken a víz minő-
ségét nem ellenőrzik, a fürdőzés higiénés feltételei nincsenek meg.
A közegészségügyi veszélyeken túl sok esetben a balesetveszély mi-
att tiltott a fürdés (pl. bányatavakon). 

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a természetes fürdőhelyeken,

különösen a folyóvizeken a vízmélység hirtelen változása és a sod-
rás lehet veszélyes. Kerülni kell a felhevült testtel történő hirtelen
vízbeugrást. A szülők gyermekeiket soha ne hagyják felügyelet
nélkül!

Illetékességi területünkön az alábbi strandok rendelkeznek enge-
déllyel, amely helyeken a szezon előtti (V. 22.) és az első, szezon
alatti (VI.19.) minta laboratóriumi vizsgálata során is kiváló minősí-
tést kaptak a fürdővizek:

Forrás: www.antsz.hu

PMKH Ráckevei Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézet

A kullancscsípés okozta ártalmak megelőzhetők!

Szabadvízi fürdőhelyek ellenőrzése és minősítése

Fürdővíz megnevezése Fürdőhely megnevezése Település
Rukkel-tó Waterpark Tóstrand Dunavarsány
RSD Hídláb Strand  Ráckeve
Univerzum Tó Univerzum Tóstrand  Dunaharaszti
Kék Horgásztó Kék Horgásztó és Strand Dunaharaszti
Tavirózsa Kemping Tavirózsa Kemping
és Strand és Strand Délegyháza
Naturista Tóstrand Naturista Tóstrand  Délegyháza
Nomád Tóstrand Nomád Tóstrand Délegyháza
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Felhívás valamennyi
földhasználó számára

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a
földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szó-
ló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet változása követ-
keztében valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (továb-
biakban: járási földhivatalnál) regisztrált földhasználó 

köteles bejelenteni:

a) magánszemély földhasználó esetében a sze-
mélyi azonosítóját (személyi számát) és az
állampolgárságát,

b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében
pe dig a statisztikai azonosítóját.

A fentiek alapján
2013. szeptember 30-ig

az illetékes járási földhivatalhoz be kell nyújtani a
2013. január 1-jét megelőzően már regisztrált
földhasználóknak a fenti adatokat tartalmazó föld-
használati azonosító adatközlési adatlapot. 

A földhasználati azonosító adatközlési adatlap
beszerezhető a földhivataloknál, vagy letölthető a
www.földhivatal.hu honlapról.

A bejelentést határidőben elmulasztó földhasz-
nálót a földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mér-
téke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK ér-
tékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a
behajtható köztartozás minimális összegénél.

SAJTÓFELHÍVÁS

A Ráckevei Rendőrkapitányság nyomozást rendelt el a Büntető Törvénykönyvről
szóló 2012. évi C. törvény 370. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés b) pontjának
be) alpontja szerint minősülő szabálysértési értékre egy vagy több közokirat, magánok-
irat, készpénz-helyettesítő fizetőeszköz egyidejű elvételével elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen az alábbiak alapján. 

Ismeretlen tettesek a rendelkezésre álló adatok alapján megalapozottan gyanúsítható-
ak azzal, hogy 2013. 06. 28. napján 16 óra után pár perccel megjelentek Dunavarsány,
Kossuth Lajos utca egyik üzletében,  ahol az egyik elkövető elterelte az ott dolgozó eladó
figyelmét, a másik személy pedig közben a pult alól eltulajdonította az eladó táskájából a
pénztárcáját, melyben személyes iratai, bankkártyája és készpénze volt. 

Az eladó tanúkénti kihallgatása során az elkövetőkről részletes személyleírást tudott
adni, majd grafikus bevonásával róluk grafikai rajz készült, azonban a grafikai rajzon
látható személyek kiléte hatóságunk és a sértett számára is ismeretlen. 

A grafikai rajzon szereplő elkövetők személyleírása: 

Aki a vásárlást színlelte: 
Kb. 30-35 éves lehetett, kb. 170-180 cm magas, normál de sportosabb testalkatú, haja

rövid, barna színű,  homlokánál enyhén kopaszodott. Fejformája ovális. Szája kicsit vas-
tagabb. Orra, füle  normális.

Rajta póló, farmernadrág és edzőcipő volt.

A másik, aki az ajtóban állt, majd a pénztárcát eltulajdonította: 
Kb. 35-40 éves, kb. 165-170 cm magas, ő alacsonyabb volt társánál. Normál testalka-

tú, de kissé görnyedt testtartással. Rajta fekete bőrdzseki volt és farmernadrág. Haja bar-
nás-őszes, zselézett, enyhén hosszabb fazonú, ápolatlan hatású. Arcvonásai feltűnően
szögletesek. Kiállt az arccsontja és az állkapocscsontja is, de arca enyhén beesett volt. 
Az orra horgos volt és lapos, valószínűleg korábban már el volt törve. 

A bűncselekmény helyszínéről egy fekete színű Suzuki típusú személygépkocsival tá-
voztak, melynek pontos típusa és rendszáma ezidáig ismeretlen. 

Kérem, aki a grafikai rajzon szereplő személyekkel vagy a bűncselekménnyel kapcso-
latosan érdemleges informáicóval rendelkezik, értesítse a Ráckevei Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztályát a 06-24/518-680-as telefonszámon vagy az ugyelet.rackeve@
pest.police.hu e-mail címen a „684/2013. bü.”-re hivatkozva. 

Rendőrségi
hírek

Dózsa Ildikó
kutyakozmetikus

Tel.: +36 30 300 9046

Házhoz megyek! 
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Alsó tagozat:

Bendegúz országos levelező verseny:
1. osztály: 
Tisza Gréta (országos döntő: 26. helyezett) –
arany fokozat
Csőgör Benjámin (országos döntő: 27. helye-
zett) – arany fokozat
Halász Lili – ezüst fokozat
Endrei Tamás – ezüst fokozat
Wolf Henrik – ezüst fokozat
Nyúl Norton – ezüst fokozat
Varga Dávid – arany fokozat
Felkészítő nevelő: Király Lászlóné
4. osztály:
Varju Flóra – arany fokozat
Nádasdy Eszter – arany fokozat
Náhlik Dávid – ezüst fokozat
Móré Mátyás – arany fokozat
Felkészítő nevelő: Petőné Bartalis Piroska
Matematika: 
2. a osztály: Tóth Boglárka, Ónodi Vivien 
Felkészítő nevelő: Fülöp Hedvig
2. b osztály: Boltos Csanád, Babinszky Lara,

Györkös Levente, Szabó-Sipos Kalliszta, Szo -
kai Levente

Felkészítő nevelő: Nyisztorné Zab Borbála
3. osztály: Ács Balázs: arany fokozat, Dávid

Gerda: arany fokozat, Ónodi Virág: arany fokozat
Felkészítő nevelő: Mártonné Nagy Veronika
Olvasás, szövegértés:
2. a osztály: Révai Csenge 
Felkészítő nevelő: Fülöp Hedvig
3. osztály: Fortade Paul Marcu: bronz fokozat 
Felkészítő nevelő: Mártonné Nagy Veronika
Természetismeret:
2. a osztály: Tisza Petra, Gulyás Milán 
Felkészítő nevelő: Fülöp Hedvig
2. b osztály: Babinszky Lara 
Felkészítő nevelő: Nyisztorné Zab Borbála
3. osztály: Puskás Balázs Péter: arany fokozat
Dávid Gerda: ezüst fokozat
Hámori Krisztina: ezüst fokozat 
Felkészítő nevelő: Mártonné Nagy Veronika
Megyei komplex tanulmányi verseny

(Monor): 4. osztály:Bíró Boglárka: 21. hely
Náhlik Dávid: 31. hely 

Felkészítő nevelő: Petőné Bartalis Piroska
Matematika versenyek:
1. osztály: kistérségi matematika verseny

(Szigethalom): Gyügyi Szabolcs: 14. hely
Füri Levente: 15. hely
Varga Dávid: 16. hely

Felkészítő nevelő: Király Lászlóné
2. a osztály: kistérségi matematika verseny

(Szigethalom): Révai Csenge: 7. hely
Tóth Boglárka: 11. hely

Felkészítő nevelő: Fülöp Hedvig
2. b osztály: kistérségi matematika verseny

(Szigethalom): Szabó-Sipos Kalliszta: 9. hely

Felkészítő nevelő: Nyisztorné Zab Borbála
3. osztály: Digi Koopé matematika verseny

(Du na haraszti): Ács Balázs, Dávid Gerda,
Ónodi Virág

Felkészítő nevelő: Mártonné Nagy Veronika
Nyelvtan, helyesírás versenyek:
2. a osztály: területi vetélkedő (Sziget szent -

miklós): Tisza Petra, Révai Csenge
Felkészítő nevelő: Fülöp Hedvig
2. b osztály: területi vetélkedő (Szigetszent -

miklós): Szabó-Sipos Kalliszta
Felkészítő nevelő: Nyisztorné Zab Borbála
3. osztály: területi vetélkedő (Sziget szent -

miklós): Dávid Gerda, Gál Anna Veronika,
Ónodi Virág

Felkészítő nevelő: Mártonné Nagy Veronika
4. osztály: területi vetélkedő (Szigetszent -

miklós): Náhlik Dávid, Móré Mátyás, Togyer
Boldizsár

Felkészítő nevelő: Petőné Bartalis Piroska
XIX. Országos József Attila Mese-, Vers-

és Novellaíró Pályázat:
Dávid Gerda: alsó tagozatos mese kategória
II. helyezettje
Felkészítő nevelő: Mártonné Nagy Veronika
Szavalóversenyek: 1. osztály: helyi verseny:

Pásztor Viktória, Kis Renátó, Endrei Tamás,
Oláh Dániel, Halász Lili, Tisza Gréta, Gyügyi
Szabolcs, Kocsis Dávid

„Színes versek” kistérségi szavalóverseny: 
Kis Renátó, Tisza Gréta
Felkészítő nevelő: Király Lászlóné
2. a osztály: helyi verseny: Révai Csenge: 1.

hely, Tóth Boglárka: 2. hely, Tisza Petra: 3. hely
„Színes versek” kistérségi szavalóverseny:
Tóth Boglárka: 1. hely
Weöres Sándor Szavalóverseny (Tököl):
Tóth Boglárka
Felkészítő nevelő: Fülöp Hedvig
2. b osztály: helyi verseny: Molnár Noémi: 1.

hely, Orbán Leona: 2. hely, Boltos Csanád: 3. hely
Weöres Sándor Szavalóverseny (Tököl):
Molnár Noémi
Felkészítő nevelő: Nyisztorné Zab Borbála
3. osztály: „Színes versek” kistérségi sza-

valóverseny: Dávid Gerda: 1. hely
Felkészítő nevelő: Mártonné Nagy Veronika
4. osztály: „Színes versek” kistérségi szava-

lóverseny: Bosa Krisztián, Móré Mátyás: 2. hely
Országos szavalóverseny: Móré Mátyás,
Bíró Boglárka
Felkészítő nevelő: Petőné Bartalis Piroska
Rajzpályázat:
1. osztály: „Színes világ” kistérségi rajzpá-

lyázat: Halász Lili, Gábor László Roland, Füri
Levente, Varga Dávid

Felkészítő nevelő: Király Lászlóné
2. a osztály: „Színes világ” kistérségi rajz-

pályázat: Ónodi Vivien: 2. hely
Felkészítő nevelő: Fülöp Hedvig

4. osztály: Tűzoltók élete, Délegypercesek,
Az erdő, Gyermekvilág

„Színes világ” kistérségi rajzpályázat
Felkészítő nevelő: Petőné Bartalis Piroska
Angol: 3. osztály: TITOK országos levele-

ző verseny: Dávid Gerda: 8. hely
4. osztály: TITOK országos levelező ver-

seny: Náhlik Dávid és csapata: 26. hely
Varju Flóra és csapata: 33. hely
Móré Mátyás és csapata: 37. hely
Felkészítő nevelő: Nagy Ildikó
Ének: „Szárnyaló” Pünkösdi Népdalünnep:

Arany Dalosmadár díjat kapott a Mákvirág énekkar
Ezüst Dalosmadár díjat kaptak a Napvirágok
Felkészítő nevelők: Petőné Bartalis Piroska

és Mártonné Nagy Veronika
Kreatív pályázat: 
4. osztály: Tegyél 3 jó dolgot!
Felkészítő nevelő: Petőné Bartalis Piroska

Felső tagozat:

TIT országos magyar nyelv verseny:
5. osztály: Gál Eszter 8. hely
6. osztály: Nagy Blanka 4. hely
7. a osztály: Náhlik Fanni 7. hely
8. osztály: Keserű Bernadett 4. hely
Felkészítő nevelő: Kazinczi-Tóth Enikő

Bendegúz Országos Levelező Verseny: 
Nyelvtan: 6. osztály Pásztor Brigitta /1. félév/
Szövegértés: 5. osztály: Riebl Angela /1-2.

félév/ – arany fokozat
6. osztály: Pfeiffer Fanni /1-2. félév/ – arany

fokozat, Gáspár Beatrix /1. félév/
Felkészítő nevelő: Kazinczi-Tóth Enikő
Matematika: 5. osztály: Togyer Dominik 
/1-2. félév/ – arany fokozat
Felkészítő nevelő: Boros Judit
Bendegúz Nyelvész Levelező Verseny:
5. osztály: Ördög Zsófia 11. hely – 1. forduló
Riebl Angela 13. hely – 1. forduló
8. osztály: Szabados Katalin 1. hely – 1. for-

duló, megyei döntőbe jutottak
Felkészítő nevelő: Kazinczi-Tóth Enikő
Szivárványhíd irodalmi levelezős verseny:
7. osztály: Kiss Andrea – Rémay Alexandra

15. hely
8. osztály: Keserű Bernadett – Pécskövi

Klau dia 18. hely, Tordai Attila – Vastag
Krisztián – Takács Ádám 20. hely

Felkészítő nevelő: Kazinczi-Tóth Enikő
Német:
TITOK 6. osztály: Szegedi Márk – Takács

Ádám – Végh Patrik 14. hely  /96,5%/
7. osztály: Komáromi Dániel – Talapka Do -

mi nik 48. hely /79,3%/
Országos német verseny: megyei forduló 7.

osztály: Pribyll Rómeó 12. hely
Felkészítő nevelő: Kazinczi-Tóth Enikő

Tanulmányi versenyek eredményei a 2012/2013-as tanévben



� Iskolá nk é le té ből  �

2013. július-augusztus Délegyházi Hírek 7

Angol:
7. osztály: Play and Win országos levelező

verseny: Klopcsik Balázs, Halász Boldizsár,
Náhlik Fanni

5. osztály London Bridge helyi és országos
verseny: Ördög Zsófia, 7. osztály London
Bridge helyi és országos verseny: Náhlik
Fanni – második fordulón nem jutottak tovább,
de részt vettek

5. osztály TITOK levelező országos ver-
seny: Riebl Angela – Togyer Dominik 54. hely

6. osztály TITOK levelező országos ver-
seny: 

Pfeiffer Fanni – Pásztor Brigitta – Nagy
Blanka – Gáspár Beatrix 58. hely

Tisza Szabolcs – Babinszky Bence – Márton
Dániel – Szabó György 77. hely

TITOK angol országos levelező versenyen
minden csapat 80% fölött teljesített

Felkészítő nevelő: Nagy Ildikó
Kistérségi versenyek:
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny:
5. osztály: Ördög Zsófia 2. hely
6. osztály: Nagy Blanka 3. hely, Gáspár

Beatrix 2. hely, Pásztor Brigitta 1. hely
7. osztály: Náhlik Fanni 4. hely, Halász

Boldizsár 7. hely
Felkészítő nevelők: Kazinczi-Tóth Enikő és

Molnár Antalné
Komplex Petőfi- verseny:
7-8. osztály: Borbély Viktória – Tordai Attila

– Náhlik Fanni – különdíj
Klopcsik Balázs – Rémay Alexandra – Ha-

lász Boldizsár 
Felkészítő nevelő: Kazinczi-Tóth Enikő
„Színes versek” kistérségi szavalóverseny: 
5. osztály: Kiss Krisztián 1. hely, Gál Eszter

2. hely, Togyer Dominik 3. hely
6. osztály: Pfeiffer Fanni, Nagy Blanka, Pász-

tor Brigitta
7-8. osztály: Borbély Viktória 1. hely, Pallaga

Laura 2. hely, Tordai Attila  3. hely
Felkészítő nevelők: Kazinczi-Tóth Enikő és

Molnár Antalné

Sport versenyek:

Hunyadiák Kosárlabda Vándorkupa Kis-
térségi Verseny: Délegyháza 2. helyezett

Felkészítő nevelő: Kriston Róbert
Atlétika helyi verseny:
Fiúk: Koterkó Viktor 1. hely
Lányok: Nagy Blanka 1. hely
Felkészítő nevelő: Kriston Róbert 
Asztalitenisz házi bajnokság:
4. osztály Szabó Dániel 1. hely
6. osztály Szabó György 2. hely
8. osztály Végh Dávid 3. hely
Felkészítő nevelő: Kriston Róbert
Röplabda házi bajnokság:
1. hely: Vastag Krisztián – Bota Levente 
8. osztály
2. hely: Oláh Andrea – Takács Alexandra 

8. osztály
3. hely: Gál József –  Oláh Ferenc
7. b osztály
Felkészítő nevelő: Kriston Róbert
MLSZ Bozsik Labdarúgó Torna:
2. korcsoport – 2. hely
3. korcsoport – 2. hely
4. korcsoport – 4. hely
Felkészítő nevelők: Jakus Lászlóné és Kris -

ton Róbert
Megyei Labdarúgó Bajnokságon U13-as

csapat 2. helyezést ért el.
Edző: Kriston Róbert
Végelgyengülés Asztalitenisz Verseny:
Gyerekek között 1. hely: Szabó Dániel 4. osz-

tály. Felkészítő nevelő: Kriston Róbert.

Történelem: 

Országos történelem verseny 1711-ig kate-
góriában megyei forduló:

7-8. osztály:  Keserű Bernadett, Tordai Attila,
Halász Boldizsár, Pribyll Rómeó, Komáromi
Dániel, Náhlik Fanni, Klopcsik Balázs

Továbbjutott: Náhlik Fanni és Tordai Attila
országos 10. helyezettként

Felkészítő nevelő: Kaltenecker Edina
Kistérségi történelem verseny:
5. osztály: Riebl Angela, Ördög Zsófia
6. osztály: Pásztor Brigitta, Pfeiffer Fanni
7. osztály: Halász Boldizsár, Pribyll Rómeó
8. osztály: Tordai Attila, Keserű Bernadett
Felkészítő nevelő: Kaltenecker Edina

Környezetvédelem:
Sajó Károly Kárpát-medencei Környezet-

védelmi Csapatverseny megyei döntő:
7. osztály: Náhlik Fanni, Rémay Alexandra,

Nagy Bernadett – 4. hely
Felkészítő nevelő: Bednárik Ilona

1. osztály: 
Kiválóan megfelelt: Varga Dávid, Guzli
Márton, Gyügyi Szabolcs, Nyúl Norton,
Tisza Gréta, Halász Lili

2. a osztály: 
Kitűnő:  
Ónodi Vivien, Révai Csenge, Tisza Petra,
Tóth Boglárka,  Vörös Endre
Jeles: Márton Lili, Hegedűs Márk, Gulyás
Milán, Kovács Levente

2. b osztály: 
Kitűnő: Györkös Levente, Boltos Csanád,
Szabó-Sipos Kalliszta, Molnár Noémi
Jeles: Pribyll Alexandra, Babinszky Lara

3. osztály: 
Kitűnő: Ács Balázs, Dávid Gerda, Gál Anna,
Ónodi Virág
Jeles: Kalapács Viktória,  Meleg Viktória

4. osztály: 
Kitűnő: Móré Mátyás, Náhlik Dávid
Jeles: Biró Boglárka

5. osztály: 
Kitűnő: Riebl Angela, Ördög Zsófia

6. osztály: 
Kitűnő: Pásztor Brigitta, Pfeiffer Fanni
Jeles: Tisza Szabolcs,  Gáspár Beatrix

7. a  osztály: 
Jeles: Náhlik Fanni, Rémay Alexandra

8. osztály: 
Jeles: Tordai Attila

„Kiváló Diák 2013” cím elismerést kapta
Tordai István Attila

Kitűnő tanulók
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Tanulói élménybeszámolók az Erdei iskoláról: 5. osztály
Május 8-án, szerdán indultunk el Tiszaszőlősre, a Szőlőszem Farmra. A 4 szállásként szolgáló
ház elfoglalása után mentünk fürdeni a jó meleg vízbe. A farmon sok állat volt, és kis ormányos
medvéket is láthattunk. A szabad tevékenységekkel eltelt a délután. A vacsora gulyásleves és
palacsinta volt. Utána csapatépítő játékokat játszottunk. Első este hamar kellett lefeküdnünk,
mert volt egy kis „balhé”.
Csütörtököt a Hortobágyon töltöttük. Itt láttuk a híres kilenclyukú hidat, megtekintettük a Pász-
tor Múzeumot, a Csárda Múzeumot és a kör alakú Kézműves Múzeumot, ahol sok régi kis-
mesterség alkotásaiban gyönyörködtünk. Az ott kapott feladatok megoldása után átsétáltunk az
állatparkba, ahol rengeteg őshonos állatot láttunk, néhányat meg is lehetett simogatni.
Végül bejártunk egy kb. egy órás tanösvényt, ahol a puszta növényeivel, rovarjaival és mada-
rakkal ismerkedhettünk. Sokat fotóztunk itt.
Visszatérve a Szőlőszem Farmra megvacsoráztunk (húslevest, sertésbordát milánóival), majd
takarítottunk. Mivel jól viselkedtünk, Robi bácsi megengedte, hogy még egy órát fürödjünk.
Május 10-én, az utolsó napon összepakoltuk a cuccainkat és elhagytuk a szállást. A Tisza-ta-
von csónakáztunk, miközben a vezető madarakat, hódok által kidöntött fákat, tavirózsákat mu-
tatott nekünk. Kis szabadidős tevékenység után rizses húst ebédeltünk és indultunk hazafelé.
Útközben megálltunk Kiskörénél és megnéztük, hogyan is működik a zsilip és a duzzasztógát.
Délután négy óra felé értünk haza. 
A kirándulás nagyon jó volt, máskor is elmehetnénk oda!

Erdei iskola – élménybeszámoló – 6. osztály
Május 8. és 10. között az iskola 6. osztálya remek programok-
kal tarkított, jól sikerült erdei iskolán vett részt. 8-án reggel 8-
kor indultunk el tizennyolcan egy kisbusszal. Első úti célunk
Szokolyán a Kacár-tanya volt. 
Ez egy ökogazdaság, ahol egy fantasztikus, szórakoztató, szem-
léletes előadás során megtudhattuk, hogyan készül a kenyér. 
István gazda az aratás különböző folyamataitól kezdve a kézi
és gépi cséplésen át az őrlésig és rostálásig minden egyes fo-
lyamatot megismertetett velünk, sőt, a cséplőgépek hajtását ki
is próbálhattuk. 
Ezenkívül mi dagasztottuk a kenyérlángos tésztáját, melyet
kemencében kisütve ebédre el is fogyasztottunk.
Emellett egy népi játékkal, a „csülkös”-sel is megismerked-
tünk, és jókat kacagtunk egymáson játék közben. A fiúk a gó-
lyalábon járást is kipróbálták.
A többórás program után felszálltunk a buszra, és
Kétbodonyba utaztunk, ahol a szállásunkat elfoglaltuk. A nap
további részében a szálláshelyünkkel és környékével ismer-
kedtünk, illetve jókat beszélgettünk, bohóckodtunk.
Vacsora után sétáltunk egy kicsit, majd este 8-kor éjszakai tú-
rára indultunk. A túravezetőnk először elmondta, milyen álla-
tokkal találkozhatunk az erdőben, és hogyan kell viselked-
nünk, mi mindenre figyeljünk oda, hogy ne essen bajunk. Ki-
csit meg is ijedtünk, hogy mi lesz majd. Bár még világos volt,
mikor elindultunk, mire elértük a Sima-hegy lábát, besötéte-
dett. A túra elején láttunk egy denevért is. Fegyelmezetten,
egymás mögött sétálva, egymást figyelmeztetve haladtunk át
az erdőn. Egy helyen megálltunk pihenni, és közben a
túravezető mesélt néhány dolgot a Cserhátról és a környező
településekről. A túra vége felé bátorságpróba következett:
500 métert kellett megtenni egyedül, sötétben. Azonban akad-
tak olyanok, akik csoportosan mentek, őket a végén a
túravezetőnk megijesztette azzal, hogy vaddisznóhangokat
adott ki. Az első ijedség után jót nevettünk magunkon. Még
akkor is mosolyogtunk, mikor éjfél körül elaludtunk.
A második napunk Kétbodonyban töltöttük. A délelőtt folya-
mán egy vadász, Tamás bácsi tartott nekünk bemutatót a
nagyvadaktól kezdve az apróbb vadakon és madarakon át a
vadászathoz használatos fegyverekig. Megtudtunk sok min-
dent a szarvasok agancsáról, a vaddisznók szokásairól, a
különböző nyúlfajok túlélési trükkjeiről, valamint arról is, ho-
gyan különböztethetjük meg a nyusztot a nyesttől. Tamás bá-
csi elmagyarázta azt is, hogy milyen vadra milyen fegyverrel
érdemes lőni, sőt, volt, aki bele is nézhetett az egyik puska táv-
csövébe. A bemutató végén megláthattuk azt is, hogy Betyár,
a vadászkutya hogyan teljesíti gazdája parancsait.
9-én délután kék túrán vettünk részt. A Sima-hegy ugyanis –
mint megtudtuk Guszti bácsitól, a vezetőnktől – az Országos
Kék Kör része. A túra során szinte tízméterenként megáll-
tunk, hogy megvizsgáljuk a növényeket vagy megfigyeljük
az állatokat. Újabb bátorságpróbán vehettünk részt, az volt a
feladat, hogy tépjünk egy kis csalánt. Majd megtudtuk, hogy
az árvacsalán nem is csíp, ellentétben a csalánnal. A  hegy te-
tején számháborúval pihentük ki a felfelé vezető út megpró-
báltatásait.
Utolsó nap Ipolytarnócra utaztunk, ahol az Ősmaradványok
Természetvédelmi Területen barangoltunk, ősi növénymarad-
ványokat és ősrégi állatok lábnyomait figyelhettük meg. Egy
4D-s filmet is néztünk arról, milyen volt Ipolytarnóc húszmil-
lió évvel ezelőtt. Láttuk az ott kiállított mamutfenyőket, me-
lyeket úgy védenek az időjárás viszontagságaitól, hogy tetőt
építettek föléjük.
Magyarország egyik legszebb vidékén járhattunk, és érdekes
ismeretekkel gazdagodtunk. A tankönyvekből tanultakat pe-
dig a természetben is megtapasztalhattuk. 

7. a osztály
Helyszíne: Galgahévíz: GAIA Öko-farm és Öko-falu. Mátra, Sástó: Oxygén-Adrenalin Ka-
landpark. 
Résztvevők: 18 diák, 2 pedagógus, 2 felnőtt kísérő. 
Időpont: 2013. május 8-9-10.
Erdei iskolánk tematikája
1. nap: A program Galgahévízen, a GAIA Öko-parkban kezdődött. Az Alapítvány vezetője,
Vidák Miklós tartott számunkra nagyon részletes, mindenre kiterjedő vezetést a farmon.
Megismerkedhettünk a növénytermesztés, állattenyésztés ökológiailag átgondolt, természettu-
datos formáival. Kóstolót kaptunk az ott készült biotejből és a különböző helyi sajtfélékből is.
Az Öko-faluban az alternatív, természetes építőanyagokkal, a természet adta energiaforrások-
kal, zöld energiával és azok felhasználásával találkozhattunk.
Délután utunk a Mátrába, Sástóra vezetett. Az Oxygén Kalandparkban volt a szállásunk, és a
programunk java is.
1-2. nap: Animátorok segítségével teljesítettük az erdei kalandpályát, számháborúztunk,
íjászkodtunk, félelmünket legyőzve átlépkedtünk a nagy magasságban kifeszített függőhídon,
játszottunk az erdei labirintusban, állatokat simogattunk és jót szórakoztunk a vízi göm -
böcökben bukdácsolva. Kikapcsolódásként sokat boboztunk, sétáltunk az erdőben és a Sás-tó
partján.
A 2. napon felmásztunk a Sás-tói kilátóba, hogy megismerkedjünk a Mátra vonulatával, majd
kiadós túrával elsétáltunk Mátrafüredre, majd a tanösvényen a Madárvédelmi bemutató
erdőben  a Rákóczi-forráshoz. Estéinket vetélkedő, tábortűz és diszkó tette színesebbé.
3. nap: Gyöngyösön töltöttük a gyönyörűen felújított és kibővített Mátra Múzeum bejárásával.
A szép kastélyparkban ért véget a program az angyalkák felfedésével és a legszebb és legke-
vésbé emlékezetes események, élmények felidézésével.

8. osztály
Helyszín: Salföldi Major, Balatonfüred, Tihany. Időpont: 2013. május 8-9-10. 
Résztvevők száma: 16 tanuló, 2 kísérőtanár
PROGRAM:
1. nap: Salföldi major: Itt olyan védett, őshonos háziállatokkal találkozhattunk, amelyek a

mai világunkban egyre veszélyeztetettebbek. A magyar természetvédelem pártfogásba vette
őket, így sikerült megismernünk itt a kuvaszt és a komondort mint ősi magyar terelő kutyákat,
a gyöngytyúkot, a rackajuhot, a mangalicát, a szürkemarhát, ezenkívül láthattunk még libákat,
lovakat és nyulakat is.

Nemcsak állatokkal ismerkedtünk, hanem fűszer- és gyógynövényekkel is: rozmaring,
kakukkfű, zsálya, levendula, tárkony, körömvirág, majoránna, borsikafű, orbáncfű felismeré-
sét gyakorolhattuk tapintás és szaglás útján is. Párat lepréselve mellékelünk is albumunkban.

Lovaskocsis túránk során megcsodálhattuk a Balaton-felvidék vadregényes tájait.
2. nap:  Ezen a napon Balatonfüred látványosságaival, műemlékeivel, természeti szépségei-

vel ismerkedtünk meg tanulóink idegenvezetése segítségével.
3. nap: Tihany bebarangolására szántuk ezt a napot: a túraútvonalon felmentünk a tihanyi

Apátsághoz a Kálvária dombra, és megszólaltattuk a nevezetes tihanyi visszhangot is. Itt is a
tanulók vezették a csoportot, előzetes felkészülés alapján.
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� XXI. Délegyházi Napok �

Immár 21. alkalommal került megrendezésre
a Délegyházi Napok rendezvénysorozat.

Az idei falunapok a múltunk, hagyományaink
megőrzésének, felidézésének jegyében telt.

21 év alatt sok kedves hagyomány alakult ki a
falunapok történetében, a régiek feledésbe merü-
lése nélkül. 

Péntek este a Délegyháza Életháza egészség-
ről szóló, családias hangulatú előadásával kezdő-
dött a rendezvény. Majd Dj. Pedro zenéire tán-
colhattak a Retro Discoban azok, akik már az el-
ső nap ki akartak rúgni a hámból.

Szombat hajnalban sokadik alkalommal in-
dultak útjukra a Csokréta Asszonyklub tagjai,
hogy idén is énekszóval adják hírül a község la-
kóinak, hogy megkezdődött a Délegyházi Na-
pok. Az ünnepélyes megnyitóra meg is érkezett a
falu apraja-nagyja. Dr. Riebl Antal polgármester
úr ünnepi beszéde után sor került az egyik leg-
meghatóbb hagyományunkra; községünk törté-
netében 15 évvel ezelőtt került sor először az új-
szülöttek polgárrá avatására, akkor öt gyermeket
avattak Délegyháza polgárává, idén 52 kis újszü-
lött várta ezt az eseményt. 

Az ünneplés a kitüntetések, elismerések átadá-
sával folytatódott. 

A megnyitón közreműködtek a Délegyházi
Napsugár Óvoda gyermekei, a Kiskunlacházi
Fúvós Zenekar és a Kölcsey Kórus. Az emelke-
dett hangulatú megnyitó után a Kiskunlacházi
Fúvós Zenekar vezetője megköszönte, hogy itt
lehetett, hogy osztozhatott örömünkben, és azt
mondta, hogy jó látni, hogy az emberek büszkék
arra, hogy Délegyházán élnek, örülnek egymás-
nak, és érződik az egymás iránti megbecsülés és
szeretet. Ezúton is köszönöm neki ezeket a sza-
vakat, megtisztelő és jó érzés, hogy vendégeink
így látnak minket.

Délután a színpadot helyi csoportjaink vették
birtokukba. Voltak olyanok, akik most először
léptek fel, de voltak olyanok is, akik talán már az
első falunapokra is előadással készültek. Hatal-
mas sikert arattak a Hunyadi János Általános Is-
kola tanulói, a Csokréta Asszonyklub táncosai,
az Amirah Hastánccsoport kislányai, a R3DOne
Tánciskola növendékei, a Yaratma és a Szeráj
Gyöngyszemei Hastánccsoport hölgyei, Dáni
János zongorista és az Operett Voices énekesei. 

A gyerek zumbások, az Aerobic Délegyháza
Kordics Andrea és Czanik Krisztián vezetésével,
a kettlebell csoport, a Délegyházi Karate Sport-
egyesület, a Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület, az Armadillo légpárnás csoport bemutatói
is mind-mind feledhetetlen élményt szereztek a
közönségnek. 

Az esti Csocsesz, Hendrix Reload, Kowalsky
meg a Vega koncert után az Ideál Zenekar bálja
zárta a jól sikerült napot. 

Vasárnap reggel a Szabadság téren az ökume-
nikus istentiszteletet követően felavatásra került
községünk római kori köve. 

A délelőtt a színpad a gyerekeké volt, mese -
elő adásokkal, gólyalábasokkal igyekeztünk a
kedvükben járni. 

A Délegyházi Napok keretén belül idén első al-
kalommal került megrendezésre községünkben
népzenei és néptánctalálkozó. Érkeztek hozzánk
vendégek Kiskunlacházáról, Nyáregyházáról, Du -
navarsányból, Felsőpakonyból, Szigetszent mik -
lósról, Dabasról és Budapestről is, illetve helyi cso-
portjaink, a Délegyházi Népdalkör, a Keringésza-
var Néptánc Együttes, a Hunyadi János Általános
Iskola néptáncos csoportjai és a Délegyházi Citera-
zenekar is megtiszteltek minket előadásukkal. A
csoportok produkciói után Széles András hagyo-
mányőrző, hagyományápoló népzenész minden
fellépő előadását véleményezte, értékelte és jó ta-
nácsokkal látta el. Köszönjük neki, hogy örömmel
vállalta ezt az igen nehéz feladatot.

Az esti koncertek előtt még a Tavirózsa
Kutyasuli, a Délegyházi Faluszépítő Egyesület
Íjász és Kenus Tagozatának bemutatóját is meg -
tekinthették az érdeklődők.

A koncertek sorát a Pink Cadillac nyitotta meg,
majd Oláh Gergő szórakoztatta a nagyérdeműt. 

A háromnapos rendezvényt a Balkan Fanatik
koncertje zárta. A közönségnek először újszerű-
en hatott ez a zenei csemege, de végül annyira el-
ragadott mindenkit a zene, hogy legalább ötször
tapsolták vissza a zenekart a színpadra.

Évről évre nagy kihívást jelent, hogy a község
számára érdekes, szórakoztató, változatos prog-
ramokat kínáljunk ebben a három napban, de bí-
zom benne, hogy mindazok, akik elfogadták
meghívásunkat a 21. Délegyházi Napokra, szép
emlékekkel a szívükben gondolnak vissza közsé-
günk legnagyobb rendezvényére. 

Derzsi Katalin
Délegyházi Napok Szervezőbizottságának

vezetője

XXI. Délegyházi Napok
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Fő támogatók:
• Africatrans Belföldi és Nemzetközi Fuva-

rozó és Szolgáltató Kft., Bulyáki Antal,
Lukács Attila

• Amma Lóverseny-szervező Kft.
• D5 Holding Kft. Meggyes József
• DTV Zrt.
• GÁ-KAT Kft.
• Greznár Vidámpark
• IKH INVEST INGATLANFEJLESZTŐ KFT.
• OTP BANK
• PURELAX Bt.
• Soft Consulting Hungary Zrt.
• Szilveszter Lajos

Támogatók és segítők:
• Armadillo Csoport, John Maczko
• Andromeda Travel utazási iroda
• Anikó Cukrászda 
• Bakos András pékmester
• Báthory Imre Műanyag Nagykereskedés
• Bednárik László
• Blahó Dezső és családja
• Bulyákiné Éberth Anna
• Chicken Power Kft.
• Czanik család
• Csokréta Asszonyklub
• Csípő Rózsa
• Darabos Lászlóné
• Derzsi Katalin
• Délegy-Ker ABC
• Délegyháza Község Önkormányzat Képvise-

lő-testülete és Bizottságai
• Délegyházi Polgárőrség

• Délegyházi Községi Sportegyesület
• Délegyházi Testépítő Sportegyesület
• Délegyházi Üdülőterületi Civil Egyesület
• Délegyháza Íjász Klub Egyesület
• Dósa Renáta
• Dr. Hegedűs Tamás állatorvos
• Dr. Ladányi Györgyi és munkatársai
• Dr. Molnár Zsuzsanna 
• Dr. Riebl Antal 
• Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat
• +DICK Kft.
• Együtt Délegyházáért Egyesület
• Elohim Kft.
• Emboss Kft.
• Erdei Vendéglő 
• Fritsch Ottó méhész
• Fókusz Takarék
• Gallasz Péter
• Gergely Sándorné
• Görbe István és családja
• Halász Józsefné
• Héder Tímea
• Hunyadi János Általános Iskola dolgozói
• Jakus Lászlóné
• Józsa Kálmánné
• Józan Sándor
• Kavics Virágüzlet
• Karolina Fodrászat
• Kovács Imre méhész
• KUN-FARM Kft.
• Kölcsey Művelődési Központ dolgozói
• Kreisz Pékség
• Langano Kft.
• Letty Büfé

• Limbai Ferencné
• Lukácsi Zsuzsanna
• Margaréta Nyugdíjasklub
• Majoti Fruct Kft.
• Nagy Istvánné
• Napsugár Óvoda dolgozói
• Id. Némedi-Tóth Gábor és Némedi-Tóth
Gáborné

• Nortonseo.hu weboldalkészítő 
• Orbán 61 Kft.
• Papdi László
• Polgármesteri Hivatal dolgozói
• Palóczai-Kiss Balázsné és a Máltai Szeretet-

szolgálat
• Palóczai-Kiss Sándor és családja
• Palóczai-Kiss Beáta
• Péli Imre
• Peter’s Műszaki Shop
• Rényei Ernő – Rényei Rózsa
• Savanyúság Bt.
• Szecsei Imréné
• Szűcsné Himler Márta
• Sziszi Bt.
• Takácsné Válóczi Tünde
• Tavirózsa Kemping Kft.
• TERM-VÉD Kft.
• Tóth Mihályné
• Tóth Sándorné
• Trencsánszki Tibor és családja
• Tujner Ferenc
• Vertikál Zrt.
• Volly István Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény

• Zsákai Józsefné

XXI. DÉLEGYHÁZI NAPOK TÁMOGATÓI ÉS SEGÍTŐI

Köszönjük valamennyiüknek az értékes támogatást és segítséget! Kívánjuk, hogy hozzájárulásuk sokszorosan térüljön vissza, anyagilag és erkölcsileg egyaránt!
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A nyár a szabadság, a jókedv, a lágy szellő, a szikrázó napsütés lélek-
emelő egyvelege. Mi, a klubozók kis csapata is árnyat adó fák alatt beszél-
gettünk a nőiségről, az örök témáról: férfi-nő ideális kapcsolatának megte-
remtéséről. Vendégünk, Majoros Mirella írónő könyvét, a „Legyetek nők,
ha tudtok!” címűt nagy örömmel forgattuk, és igyekeztünk benne megta-
lálni a nekünk leginkább szóló üzenetet. Aztán az éltető víz került a közép-
pontba. Ámulatba ejtő tényeket hallhattunk kristályszerkezetének változá-
sairól. Nélküle nincs élet. Hát figyeljünk oda nagyon, milyen életerőt, mi-
lyen üzeneteket kódolhatunk a vízbe, és ezáltal a szervezetünkbe is! 

Köszönjük a klubtagoknak az idénygyümölcsös kényeztetéseket, a
friss, forró kukoricát, a nyáridő nélkülözhetetlen, asztalra – és pocakba –
való  kellékeit! Ráadásul citeraszó kísérte a hangulatos falatozgatást!

Következő előadónk az ecuadori kultúra kiváló ismerője, aki egy külön-
leges növény kapcsán a világ élelmezési helyzetébe is bepillantást enged. 

Szeretettel hívjuk a kisgyermekes anyukákat, mert a helyszín kiváló ját-
szótér a nebulóknak is! Móka, kacagás, vidámság, egészség! Ez vár Rád
az Életházában! 

Tóth Ilona és Szombati Zsuzsa
06-70-575-9579

Facebook: Délegyháza Életháza

Délegyháza Életháza piknikezett

MMMM EEEE GGGG HHHH ÍÍÍÍ VVVV ÓÓÓÓ
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt a Délegyházi Fotóklub első kiállításának

megnyitójára, 2013. augusztus 23-án, 18 órától a Kölcsey Művelődési Központban.

„Fényképezni annyit jelent, mint visszatartani a lélegzetet, amikor az illékony valóság pillanatában minden képességünk egyesül. 
Akkor a fej, a szem, a szív is ugyanazért működik. A fényképezés egyfajta kiáltás, de nem azért, hogy eredetiséget bizonyítsunk. 

A fényképezés az élet egyik formája.” – Henri Cartier-Bresson

Kedvezményes középhaladó angol nyelvtanfolyam indul
szeptembertől a délegyházi Kölcsey Művelődési 

Központban. 
Heti 2 óra csütörtök esténként. 

A tanfolyam díja alkalmanként 500 Ft. 
Szintfelmérés 2013. augusztus 29-én 19 órakor 

Délegyházán a Kölcsey Művelődési Központban. 
További információ: Mihályné Csilla 06-20-886-18-02

A Kölcsey Művelődési Központ 

2013. szeptember 15-én buszos kirándulást
szervez Aggtelekre. 

Jelentkezés és bővebb információ: 
06-24/212-005

kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu
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Hosszú évek óta hagyomány már, hogy július
elején a kézműveskedni szerető gyerekeknek a
Kölcsey Művelődési Központ tábort szervez.

Öröm volt látni reggelente a sok kerékpáros
gyereket, akik türelmetlenül várták, hogy mikor
indulhatnak végre, hogy minél hamarabb meg-
tudják, ma milyen programok várnak rájuk.

A tábor fő témája a környezetvédelem és az
újrahasznosítás volt, érdekes volt látni, hogy mi-
lyen szép dolgokat készítettek a gyerekek olyan
tárgyakból, amik máskor hulladékként végzik. 

A szokásos kirándulás sem maradt ki a tábor
programjából. Délegyházától nem mentünk na-
gyon messzire, csak Szigethalomig, mégis
ahogy beléptünk az Emese Park kapuján, ezer
évet mentünk vissza az időben. Az Emese Park-
ban megismertük a X-XI. század tárgyi és szel-
lemi hagyatékát, gyertyát öntöttünk, íjász kod -
tunk, hajókáztunk. 

A sok kézműves foglalkozás mellett igyekez-
tünk időt szánni a játékra is, sokat fociztunk, hin-
táztunk, összemértük tudásunkat, erőnket min-
denféle területen, játszottunk színházasat, és ami
a legfontosabb, sokat, nagyon sokat nevettünk. 

A tábor végén az elkészült művekből kiállítást
rendeztünk, ahol a szülők, testvérek és érdeklő-

dők megcsodálhatták a szorgos kezek mun káját.
Köszönjük a szülőknek a sok finomságot, ami-
vel megleptek minket a táborzáró napon!

Köszönet illeti a tábor segítőit is: Bulyákiné
Éberth Annát, Valkai Dianát, Solti Cintiát,
Márton Bencét és Szegedi Attilát, hiszen mun-
kájuk, lelkesedésük nélkül nem zárhattunk vol-
na ennyire jól sikerült tábort.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a tábor
segítői és a gyerekek nevében is az Együtt Dél-
egyházáért Egyesületnek, hogy egy hétig ven-
dégül láttak minket a „bázison”.

Derzsi Katalin művelődésszervező

Részletek a gyerekek naplóiból:

Reggeli után kikerekeztünk, 
S az EDE-bázison jól berendezkedtünk.
Belőlünk lett Kék tappancsok csapat,
A győzelemért dolgozunk majd sokat.
A füzetbe bekerült minden, ami fontos:
A csatakiáltás és a foltos mancsok.
A zászlót bizony a lányok hozták össze,
Amíg a fiúk lába a lasztit kergette.
Ebéd után a tóban fürödtünk, 
És az ott gyűjtött kavicsokkal később verse-
nyeztünk.

(Kék tappancsok)

Reggel elindultunk a táborunkba.
Hintáztunk egy csomót.
Sokat kézműveskedtünk,
Pl.: virágokat és hernyókat,
Sokszínű változatban.
Megebédeltünk a Rönkösben,
Gulyáslevest ettünk sajtos tésztával. 
Majd mindezt a fagyizás követte.
Táborunkba visszatérve tovább ügyeskedtünk.
Meguzsonnáztunk, s hazaindultunk.
Otthon sokat meséltünk.

(Az óceán hullámai)

Ezen a napon 40 nemzedékkel fiatalabbak lettünk!
Visszatértünk a középkorba, hajóztunk, gyertyát
mártottunk, fegyverekkel ismerkedtünk,
Végül pizzát ettünk.
Láttunk egy csontvázzá éheztetett rabot,
Aki a pizzából valószínűleg egy falatot sem ka-
pott!
Számszeríjjal célba lőttünk,
Hucul lóval szembenéztünk.
Színes ruhákat csodáltunk,
Fűszerkertet szagolgattunk,
Délután meghívót készítettünk.

(Kék tappancsok)

14. Aranykéz Kézműves Tábor
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� Községünk életéből  �

Egyedülálló és sikeres rendezvény valósult meg
június 2-án Délegyháza Üdülőterületén, az Erdei
Vendéglő (sokunk számára továbbra is a „Rön-
kös”) mögötti biliárdteremben. A délelőtt kezdődő
és este kilenc óráig tartó rendezvényen sok kis-
gyermekes család, fiatal pár, középkorú és idősebb
ember is örömmel részt vett. Korosztálytól függet-
lenül, az első nagy találkozás élményével, együtt
szurkoltak az ügyességi versenyekben résztvevők-
nek, és együtt nézték meg a színvonalas szórakoz-
tató műsorokat is.

Az Önkormányzat támogatásával, a Délegyházi
Üdülőterületi Civil Egyesület és a Három madár a
négyes tónál Egyesület közreműködésével meg-
rendezésre került az első Nyárindító Családi Nap
és a Szomszédünnep.  

A Délegyházi Önkormányzat jóvoltából a ko-
rábban az étteremhez tartozó épületet a jövőben az
üdülőterületi civil egyesületek és lakók ingyenesen
közösségi házként használhatják. Ennek első ese-
ményeként jött létre a Nyárköszöntő nap, amely dr.
Riebl Antal polgármester köszöntőjével kezdődött,
aki nagy örömmel és reményteli tervekkel adta a
civilek birtokába az épületet. 

A rendezvény megnyitóján a két egyesület elnö-
ke röviden bemutatta az általuk képviselt egyesüle-
tet, és beszámolt annak korábbi sikereiről. Emellett
felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy milyen
nagy szükség van Délegyháza Kertvárosában a la-
kók és a nyaralótulajdonosok összefogására, akár
közösségi programok szervezéséről, akár a közbiz-
tonság megerősítéséről, akár a környezetünk vé-
delméről legyen is szó. 

A rövid beszédek után máris a gyerekeké volt a
főszerep. Kerékpáros akadályverseny kezdődött,
és a lezárt utcaszakaszon a kerékpár nélkül érke-
zőknek pedig megnyílt a trambulin, majd a zsák-
ban futó verseny, amit a kicsik nagyon élveztek.

Közben főtt a gulyás, amiből több mint 100 ada-
got osztottak szét a szervezők (a finom gulyásért
külön köszönet jár a Rönkös szakácsainak), és ér-
keztek a pogácsák, sütemények és házi édességek.
A zsíroskenyér-kenés is világrekordot ért el, ahogy
kenték a szervezők a kenyereket, pont olyan ütem-
ben tűnt el a „zsírosdeszka” az asztalról.

Eközben folyamatosan szólt az élőzene, Baum -
gartner Ferenc igazi slágerparádét varázsolt a ren-
dezvényre. Nagyon köszönjük neki a társadalmi
mun kában, de igazi profizmussal történő fellépést. 

A program része volt még „Ziza” a sanzonéne-
kes, akinek hangjára és francia dallamaira még so-
káig emlékezni fognak a délegyháziak.

Miközben zajlottak az ulticsaták, a teremben
csocsó-, darts- és pingpongversenyt rendeztek a
szervezők. Kevés olyan versengést lát az ember,
ahol az utolsó helyezett ugyanolyan jól érzi magát,
mint az első vagy a második. A Nyárindító rendez-
vényen pedig minden így történt.  

Az este meglepetés vendége valóban meglepe-
tés volt, amikor egy valódi rózsaszínű Cadillac El-
dorádón megérkezett Elvis. Pontosabban az egyik
üdülőterületi szomszédunk, Dóka Tomi, aki elis-
mert és professzionális Elvis imitátor. Eddig is tud-
tuk, hogy „aki szereti Elvist, az rossz ember nem
lehet”, de a kertvárosi show még erre is rátett egy
lapáttal.

A rendezvény természetesen nem jöhetett volna
létre dr. Riebl Antal polgármester úr kezdeménye-
zése és a két civil egyesület vezetője, Lugosi
Istvánné Ági és Tujner Ferencné Marika, valamint
Derzsi Katalin művelődésszervező elszántsága
nél kül. A rendezvény előtt már egy hónappal szer -
vez kedtek, pénzt gyűjtöttek, telefonáltak, intéz-
kedtek, és mindenkit, akit tudtak meghívtak, be-
szerveztek a programba.

Külön köszönet illeti a rendezvény segítőit, az
egyesületek tagjait, a Délegyházi Baba-Mama
Klub vezetőjét, Balázsné Király Valériát, a Csok-
réta Asszonyklub vezetőjét, Forgó Vilmosnét, va-
lamint Szanyi Dávidot és mindenkit, aki segítette a
rendezvény létrejöttét.

Végül bebizonyosodott: elszánt emberek, a kö-
zösségért tenni akaró civilek összefogása sikert és
eredményt hoz még egy csendes vasárnapon is.

Üdülőterületi Közösségi Ház
megnyitó és Szomszédünnep

2013. június 02. 

Eredmények

Kerékpáros vetélkedő:
1. Kiss Krisztián
2. Kiss Kristóf
3. Bodó Levente

Felnőtt asztalitenisz bajnokság:
1. Kreisz Anita
2. Szabó Attila
3. Nyúl Rita

Gyerek asztalitenisz bajnokság:
1. Madarassy Erik
2. Kiss Gergő
3. Kanizsai László

Felnőtt dartsverseny:
1. Haga Ferenc
2. Szabó Attila
3. Rohrer István

Csocsóverseny:
1. Derzsi Katalin – Szabó Attila
2. Tamás Nikolett – Rohrer István
3. Kiss Gergő – Madarassy Erik 

Zsákban futás, csoportonkénti első 
helyezett:
� Pillár Luca
� Pillár Bendegúz
� Némedi Tóth Gábor

7 próba ügyességi vetélkedő:
1. Ágoston Bereniké
2. Kiss Krisztián
3. Pillár Bendegúz

Rajzverseny győztese:
Molnár Noémi

Civilek, vasárnap, ulti és persze Elvis Presley
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Iskolakezdés?
Ne bajlódjon a tanszerlistában
meghatározottak beszerzésével!

Nálunk egyszerűen minden van!
Térjen be hozzánk a Délegyháza, Rákóczi utca 7/C. szám alatti üz-

letünkbe (EURO DISZKONT DÉLEGYHÁZA), és válogasson elké-
szített csomagjainkból, vagy kérje kollégáink segítségét, akik készség-
gel állnak rendelkezésükre! 

EGY KIS ÍZELÍTŐ ÁRAINKBÓL:
A/5-ös füzetek: 45 Ft-tól; A/4-es füzetek: 90 Ft-tól; A/4-es füzet boxok:

590 Ft-tól; 12 db-os színes ceruza készletben: 295 Ft-tól; Grafitceruzák:
55 Ft-tól; Ecsetek: 40 Ft-tól; 12 db-os vízfestékek: 310 Ft-tól;  Temperák:
85 Ft-tól; Rajztáblák: 255 Ft-tól; Ragasztók: 150 Ft-tól; Ollók: 155 Ft-tól;
Vonalzók: 30 Ft-tól; Gyurmakészlet: 320 Ft-tól; Filctoll készletben: 230
Ft-tól; Körzők: 165 Ft-tól; A/5-ös spirálfüzetek: 170 Ft-tól; A/4-es spirál-
füzetek: 220 Ft-tól.

Ezeken kívül még rengeteg iskolai felszerelést kínálunk a legala-
csonyabb áron!

Esetleg horgászni indulna, 
de elfogyott az etetőanyaga 
vagy a csali, és messze van 
csak horgászbolt?

ERRE IS TUDUNK MEGOLDÁST!!!
Folyamatosan bővülő árukészlettel várjuk horgászrészlegünkben,

ahol megtalálhatóak etetőanyagok, konzerves és üveges kukoricák,
pufik, csontik, giliszták és még sok más, mi halszájnak ingere!
Horgászfelszereléseink között megtalálhatóak LED-es lámpák, ké-
sek, és még dinamós rádió is elemlámpa funkcióval, ami akár
telefontöltőnek is használható a megfelelő kábel csatlakoztatásával!

Amíg férje horgászik, látogasson be hozzánk és tekintse meg ház-
tartási papír- és vegyirészlegünket, vásároljon kedvére hajfestéket,
körömlakkot, körömápoló eszközöket, vagy akár valami szép kis já-
tékot a gyermekének ajándékba!

Ne feledje: 
,,NÁLUNK EGYSZERŰEN MINDEN VAN!”

cím: 2337 Délegyháza, Rákóczi u. 7/C.
Tel.: 06-30-377-3798    

VÁRJUK SZERETETTEL: 
CHICKEN POWER KFT. csapata

TELEFON: 06-30-377-3798

LAKÁS SZERVIZ
Ha folyik vagy csöpög, hívjon és jövök,
de ha csak szivárog, 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

Kínálatunk:
Zöldség – Gyümölcs
Ásványvizek – Üdítők
Jégkrém – Édesség

Műanyagáru – Háztartási cikkek

Folyamatosan bővülő árukészlet!

Nyitva tartás:
H-P: 7.00-18.00
Sz: 7.00-14.00
V: 7.00-12.00

Telefon: 06-20/434-0106
A Tükrös vendéglő helyén.

Cím: Délegyháza, Rákóczi u. 7/c.

MAJOTI-FRUCT KFT.
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Tisztelt Olvasók!
Az edzőtáborunk Délegyházán nagyon

eredményesen zajlott. Még az ég is kegyes
volt hozzánk, mert a nagyon szeszélyes idő-
járás nem hozott esőt, csak edzéshez alkal-
mas 20 fokot. A táborba 40 karatés érkezett,
főleg kicsik.

Ismét generációváltás zajlik a karatésok
között is. Ez 5-10 évente törvényszerű folya-
mat. A mostani utánpótlás korosztály nagyon
fegyelmezett, aktívan érdeklődő és sikerori-
entált. Így zajlott ez a táborunkban is. A tá-
bort Tordai Viktor vezette az irányításom-
mal. Segítettek neki az ifi karatésok, akik na-
gyon sokat segítettek, hogy a tábor jó hangu-
latú, de fegyelmezett társaság legyen. Ki-
emelném Varga Seres Andrást, Tordai
Attilát, Szász Tamást, Klujber Ákost. A tá-
bor napi 3 edzésre volt szabva, ami eléggé
megtette a hatását, a 2. napon izomláz jelent-
kezett. Az ott alvók éjszaka is tréningeztek.
A tábort övvizsga zárta, amin 6 évestől 44
évesig vettek részt. A vizsgák úgy épülnek
egymásra, hogy a 10 tanulófokozattal a mes-
terszintig a karatésok jól megtanulják a moz-
gásanyagot. Átesnek azokon a megpróbálta-
tásokon, amiktől erős személyiségek lesznek
az évek alatt. Emellett az összes karate ese-
mény, mint az edzések, versenyek, edzőtá-
borok, felkészítők, bemutatók egy hatalmas
ismeretanyaggal látják el a karatésokat. Kö-
szönöm Tordainé Simon Angéla segítségét,

aki a tábor egészségügyi patrónusa volt.
Most amikor ezeket a sorokat olvassák, zajlik
a 2. ovis karate tábor a Nomád Kempingben,
ahol ismét sok segítséget nyújt ő is.

A szentendrei tábort a Pap Sziget Kem-
pingben árvíz miatt július 11-től tudjuk meg-
rendezni. Ez sorban a 18. nyár, amikor edző-
tábort szervezünk nyáron, évente többet is. A
kempinget teljesen elöntötte a Duna. Remél-
jük, mire megyünk, már nyoma sem lesz az
árvíznek, csak a szúnyogokkal kell megküz-
denünk. Fekete öv az álma minden karatés-
nak.  Ezért hát kedves karatésok, mindent be-
le, készüljetek, táborozzatok és tegyetek si-
keres övvizsgát!

Júniusban a hagyományos karate bemuta-
tóink voltak a Dunavarsányi Napokon, a Dél-
egyházi Napokon, Kiskunlacháza Laci Na-
pokon, Áporka Napokon. Ezek sikerrel zá-
rultak, mindig erős vonzerőt jelent egy karate
bemutató egy ilyen eseményen. A bemutató
látványos, fegyelmezett, jó zenékkel. 

Igaz, sokat is készülünk egy bemutatóra…

Nyáron július 19. péntektől edzések lesz-
nek az Általános Iskolában péntekenként.
Nagyok 17.00–18.00-ig, ovisok 18.00–19.00-
ig, női önvédelem 19.00–20.00-ig. 

Várjuk a jelentkezését az új karatésoknak
szeptemberben! Ismét felnőtt edzés Délegy-
házán 99 éves korig! Edző: Marossy Károly
4 dan. 

Edzésidőpontok: Hétfő 17:00–18:30; Csü-
törtök 17:00–18:00. Ovis karate edzés Tordai
Viktor 2 kyu vezetésével 4 éves kortól Dél-
egyházán pénteken 18-19-ig és Dunavar -
sány ban az Általános Iskolában kedden 17-
18 (06-20-423-2804). 

Női önvédelem edzés Délegyházán pénte-
ken 19.00–20.00-ig. 

Érdemes elkalandozni kicsit a megújult
honlapunkon (www.senseimarossy.hu), sok
videóval edzésekről, versenyekről…, hátha
Ön / Te is kedvet kapsz, hogy ennek a baráti
társaságnak a tagjává válj!   

Marossy Károly 4 dan
klubvezető
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Csapatunk az élvonalba felküzdve magát, folytatja az eredményes
szereplést a versenyeken. Nagy létszámmal vettünk részt a D.Í.K.E.
által rendezett első délegyházi örömíjász versenyen. Jó időben, szép,
ligetes, bokros terepen rendezték a versenyt. Négy vesszőt lőhettünk
célonként, és ez növelte az esélyeket. 14 fővel neveztünk és 10 helye-
zést értünk el.

Koncz Mátyás mini, tradicionális I. hely érem, oklevél
Kosztolányi Hunor mini, tradicionális II. hely érem, oklevél
Klopcsik Balázs gyermek, tradicionális I. hely érem, oklevél
Pribyll Rómeó gyermek, tradicionális II. hely érem, oklevél
Halász Boldizsár gyermek, vadászreflex II. hely érem, oklevél
Bicskei Gábor ifi, tradicionális I. hely érem, oklevél
Ungvári Brigitta női, tradicionális I. hely érem, oklevél
Marossy Richárd felnőtt, 3 D I. hely érem, oklevél
Sántics László felnőtt, 3 D III. hely érem, oklevél
Léhmann Antal senior, tradicionális II. hely érem, oklevél

A Majálison bemutatót tartottunk, és kedvcsináló lövészet után jó kis
háziverseny volt érem és oklevél díjakkal. 

Május 18-án a Dunaharaszti csapat új helyszínen, a Jászberényi tanyá-
hoz tartozó erdőterületen rendezte az év első versenyét. Az új helyszín be-
vált, a húsz cél jó volt, a rendezés korrekt. A közel száz nevezett versenyző
közül ismét 11 helyezést sikerült elérnünk.

Klopcsik Balázs gyermek, tradicionális I. hely érem, oklevél
Pribyll Rómeó gyermek, tradicionális II. hely érem, oklevél
Szász Tamás gyermek, tradicionális III. hely érem, oklevél
Halász Boldizsár gyermek, vadászreflex I. hely érem, oklevél

Halász Boldizsár gyermek, távlövés I. hely érem, oklevél
Bicskei Gábor ifi, tradicionális I. hely érem, oklevél
Marossy Richárd felnőtt, csigás II. hely érem, oklevél
Ungvári Brigitta női, tradicionális II. hely érem, oklevél
Sántics László felnőtt, vadászreflex I. hely érem, oklevél
Holka Ottó felnőtt, longbow I. hely érem, oklevél
Léhmann Antal senior, tradicionális megosztott III. hely

érem, oklevél

A következő verseny Nagyvarsányon, a Panderosa Panzió területén
volt. Itt kevesen képviselték a csapatot, de eredményesen. 

Bicskei Gábor ifi, tradicionális II. hely érem, oklevél
Ungvári Brigitta női, tradicionális III. hely érem, oklevél
Holka Ottó felnőtt, longbow II. hely érem, oklevél

Május 25-én volt Süttőn örömíjász verseny. Sántics László irányzékos
vadász-reflex III. helyezését elhozta, éremmel, oklevéllel és egy palack fi-
nom borral.

Június elsején Tatán volt örömíjász verseny. Csak tradicionális íjjal le-
hetett nevezni. A vár belső parkjában, festői környezetben zajlott a kétszáz
versenyző viadala. Kevesen voltunk jelen, de az ifjúság most is jeleske-
dett.

Klopcsik Balázs gyermek kategóriában II. helyezést ért el.
Bicskei Gábor ifiként III. lett. Mindketten az érmen és az oklevélen kí-

vül egy-egy szép gyertyával és gyertyatartóval tértek haza.

Léhmann Antal

DÉLEGYHÁZI HÍREK
hir detési díjai

Egész oldalas fekete 10.000.-
Fél oldalas fekete 5.000.-
Negyed oldalas fekete 2.500.-
Apróhirdetések 500.-

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

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

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

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

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

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

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

ÍJÁSZAT
Délegyháza Faluszépítő Egyesület Íjász Tagozat

D.Í.K.E.
Délegyháza Íjász Klub

Egyesület
Egyesületünk megrendezte első örömíjász versenyét 2013.

04. 13-án, Délegyházán Orbán Róbert tanyáján.
Megtörtük a jeget!
Az ország egész területéről volt nevező, több mint száz em-

bert láttunk vendégül. Az idő kegyes volt hozzánk, így sike-
rült zavartalanul lebonyolítani a versenyt. A kapott visszajel-
zések alapján mindenkinek tetszett és jól érezte magát. 

Köszönetet mondunk dr. Riebl Antalnak a segítségéért, és
hogy Délegyháza első örömíjász versenyét megnyitotta,
Orbán Róbertnek a helyszín biztosításáért, illetve Dr. Kováts
Lajosnak az orvosi felügyelet ellátásáért.

Márton Tibor (elnök)
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� Hirdetések  � Tájékoztató   �

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

***

Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasz -
százs otthonában! Tyúkszem, sarok-
repedés, gombás köröm, körömbenö-
vés? Hívjon bizalommal! Kovács
Zsu zsanna: tel.: 06-30-567-1075

***

Fürjtojás, vágási fürj! Friss házi fürj-
tojás és étkezésre vágási fürj kapható
Délegyházán. Érd.: 06-30-961-3294

***

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

***

Konyhabútor, gardrób, egyedi bútor
méretre, GYÁRTÓTÓL. Ingyenes
fel mérés. Érd: 06-30-961-3294

***

Üveg, tükör, képkeret. Mindenféle
üvegező, képkeretező munka azon-
nalra. Cím: Görgey u. 6/a. Telefon:
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.: 20/95-49-423

***

Házak takarítását, kertek rendbetéte -
lét vállalom. Tel.: 30/341-4596

***

Jazz tanszakon tanult előadóművész
jazz, pop, szórakoztató zenei, zongora
és zeneelméleti oktatást vállal Délegy-
házán és környékén minden korosz-
tály számára. janos.dani03@gmail.com
36-30/585-2184

***

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

***

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

***

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. Juhász Péter körzeti megbízott
06-30/236-3044

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

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

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

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

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

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

22. Temetkezés: Elohim Kft.
Tel.: 06-30/678-9278, 06-30/236-4884

önkormányzati lap

Kiadja: Délegyháza Község Polgármesteri Hivatala
Felelős kiadó: Dr. Molnár Zsuzsanna • Főszerkesztő: Derzsi Katalin

Fotók: Bulyákiné Éberth Anna, Varga Gábor
E-mail cím: delegyhazihirek@delegyhaza.hu • Tel./Fax: 06-24-212-005

Készült: 1500 példányban • Eng. szám.: B/PHF/1408/P1994
Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

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

szerzői szándék változatlanul hagyásával.
Megjelenik minden hónap utolsó hétvégéjén.

Nyomdai munkák: Press+Print Kft. Kiskunlacháza

DDDDéééé lllleeee ggyyhháázzggyyhháázz ii  ii  HHHHíírríírr eeee kkkk

APRÓHIRDETÉS
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� Hirdetés �

Motor-váltó alkatrészek
Kuplung szettek
Szimering
Tömítések
Ékszíjak
Hosszbordás szíj
Vezérműszíj
Üzemanyag-
rendszerek
Stb…

Kenőanyagok
Motorolaj
Hidraulika olaj
Fék olaj
Szervó olaj
Olajszűrő
Levegőszűrő
Üzemanyagszűrő
Pollenszűrő
Stb…

Elektromos alkatrészek
Akkumulátor
Gyújtókábel
Gyújtógyertya
Önindító
Generátor
Kapcsolók
Érzékelők
Jeladók
Stb…

Karosszéria alkatrészek
Lámpák
Lökhárító
Ablaktörlők
Sárvédő
Visszapillantók
Szélvédők, üvegek
Gépháztető
Vonóhorog
Stb…

KKKKuuuunnnniiii     RRRReeeedddd    TTTTrrrraaaaddddeeee    KKKKfffftttt ....
AAAAUUUUTTTTÓÓÓÓSSSSBBBBOOOOLLLLTTTT

MEGNYITOTTUNK!
Elérhetőségeink:

2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 12. / Üzletház

Tel.: 06-20-852-34-44, 06-20-852-34-87, 06-24-662-064

Mail: kunicar001@gmail.com

Opel Astra F1,4 Levegőszűrő: 1140-
Olajszűrő: 582-
Üzemanyagszűrő: 1175-
DynaMax motorolaj 10w-40 5200/4Lit.

Suzuki Swift 1.0-1.3-as Levegőszűrő: 965-
Olajszűrő: 750-
Üzemanyagszűrő: 1300-
DynaMax motorolaj 10w-40 5200/4Lit.

Renault Clio 1,5DCI Levegőszűrő: 1100-
Olajszűrő: 831-
Pollenszűrő: 1502-
DynaMax motorolaj 10w-40 5200/4Lit.

VW Golf 1,6 benzin Levegőszűrő: 1991-
Olajszűrő: 852-
Pollenszűrő: 1270-
DynaMax motorolaj 5w-40 9600/5Lit.

Ford Mondeo 1,8 Levegőszűrő: 1500-
Olajszűrő: 805-
Pollenszűrő: 1905-
DynaMax motorolaj 5w-40 6400/4Lit.

NYITÁSI AKCIÓ

További kedvezményekért érdeklődjön telefonon vagy személyesen!

Nyitva tartás:
H-P: 8-17, Szombat: 8-12

Kiszállítás: Dunavarsány, Taksony,
Délegyháza, Majosháza, Bugyi

AUTÓÁPOLÁSI TERMÉKEK • SZERELÉSI SEGÉDANYAGOK


