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Délegyháza Község Önkormányzat Ké p-
viselő-testülete a 2013. április 23-i rendes
ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácster-
mében tartotta. 

Első napirendi pontként a VI. tó part
menti sávjának megvásárlására érkezett
ajánlatok ügyét tárgyalta a Képviselő-tes-
tület, majd pedig a „Sörkuckó Söröző”
bérletére kiírt pályázatot bírálta el,
eredménytelennek nyilvánítva azt.  Ezt
követően a 2012. évi költségvetés utolsó
módosításáról, majd pedig a 2012. évi zár-
számadásról alkotott rendeletet a Képvise-
lő-testület (6A/2013. (IV. 24.) önkor-
mányzati rendelet az Önkormányzat 2012.
évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról;
7/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet
Délegyháza Község Önkormányzat 2012.
évi költségvetése végrehajtásáról). Ötödik
napirendi pontként a 2012. évi ellenőrzé-
sekről készült éves belső ellenőri jelentést
tárgyalta és fogadta el a Képviselő-testü-
let, melyet egy belterületbe vonási kére-
lem követett. 

Döntés született az 1174 hrsz-ú ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele
érdekében szükséges kérelem MNV Zrt.
felé történő benyújtásáról, majd pedig a
130/5 hrsz-ú ingatlan hasznosítására vo-
natkozó újabb pályázat kiírásáról, tekin-
tettel arra, hogy a korábbi eredménytele-
nül zárult. Elvi támogató döntést hozott a
Képviselő-testület a Robinson Park I. terü-
letén a közvilágítási hálózatnak a kérelme-
zők költségén történő kiépítéséről. Hatá-
rozatot hozott a Képviselő-testület közle-
kedési táblák kihelyezéséről, a római kori
kő nemes másolatának a Szabadság téren
történő elhelyezéséről, majd pedig a
Könyvtár működésével kapcsolatos dönté-
sekre került sor. 

Elfogadta a Képviselő-testület az Ön-
kormányzat likviditási tervét, melyet tá-
mogatási kérelmek tárgyalása követett
(Végelgyengülés Tömegsport Közhasznú
Egyesület, Mozgáskorlátozottak Egyesü-
lete Délegyházi Szervezete, Délegyházi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Délegyháza
Faluszépítő Egyesület Evezős Csapata,
Hunyadi János Általános Iskola). Döntés
született az „Önkormányzati ASP központ
felállítása” című projekthez való csatlako-
zásról, valamint a korábbi évekhez hason-

lóan a lakossági csatornaszolgáltatás rá-
fordításainak mérséklésére vonatkozó tá-
mogatási igény benyújtásáról, továbbá a
Napsugár Óvoda sport infrastrukturális
fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtá-
sáról. 

Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2013. május 6-i
rendkívüli ülésén a 130/5 hrsz-ú ingatlan-
ra beérkezett vételi ajánlatot, valamint az
Armadillo Projekt ügyét tárgyalta.  

Délegyháza Község Önkormányzat
Kép viselő-testülete a 2013. május 7-i
rendkívüli ülésén a Hunyadi János Általá-
nos Iskola alapító okiratának módosítását
véleményezte, valamint döntött arról,
hogy idén is részt kíván venni a nyári
gyermekétkeztetési programban.   

Délegyháza Község Önkormányzat
Kép viselő-testülete a 2013. május 21-i
rendes ülését a Polgármesteri Hivatal Ta-
nácstermében tartotta. 

Az ülés kezdetén dr. Riebl Antal polgár-
mester beszámolt a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról. Első napirendi
pontként a Délegyházi Napok Szervező
Bizottságának beszámolóját tárgyalta a
Képviselő-testület, majd pedig a „Sörkuc-
kó Söröző” bérletére kiírt pályázatot bírál-
ta el, ismét eredménytelennek nyilvánítva
azt. Harmadik napirendként egy ingatlan-
vételi ajánlatot tárgyalt a Képviselő-testü-
let, majd pedig a 2012. évi gyámhatósági
beszámolót fogadta el. Tájékoztatást ka-
pott a Képviselő-testület arról, hogy az
A.S.A. Magyarország Kft. 2013. szeptem-
ber 30. napjával felmondta a hulladékszál-
lítási közszolgáltatási szerződést. Közbe-
szerzési eljárás keretében kerül sor az új
szolgáltató kiválasztására. Ezt követően
az önkormányzati tulajdonú munkagépek
használati díjait, egy közvilágítási lámpa
iránti kérelmet, a Rádiós-sziget hasznosí-
tása iránti pályázatunkat, valamint a gyer-
meknapi programot tárgyalta a Képviselő-
testület. 

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

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

KÖSZÖNET 
Délegyháza

Polgármesterének

Dr. Riebl Antal Polgármester Úrnak
ezúton fejezem ki köszönetemet,
hogy sok-sok éven keresztül mint
képviselő, 2010 óta pedig polgár-
mesteri tisztségében munkájával,
még munkaidőn túl is, családjával
együtt segített nekem. Bármilyen
kérdéssel fordulhattam hozzá biza-
lommal, úgy ahogy ezt mások is
megtették és megtehetik.
Munkájához jó egészséget kívánok!

2013. 05. 12.
Dósa Gizella

KÖSZÖNET

Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani két szomszédomnak és főként
a Délegyházi  Polgárőrségnek, név
szerint Görbe Istvánnak és Tren -
csánszki Tibornak, hogy meg -
akadályozták, hogy Anyák  napján
kiraboljanak.

Nagy szükség van a Polgárőrségre! 
Hála az önfeláldozó munkájukért!

Cziráki József

Tisztelt Polgármester Úr,
Képviselő-testület!

Ezúton szeretnénk megköszönni,
hogy segítettek a terveinkben a gye-
rekeknek a BMX pálya létrehozásá-
ban.

Köszönettel:

Náhlik András és a gyerekek

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  HHíírreekk
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TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ
Délegyháza Község Önkormányzatától bérelhetők az alábbi gé-
pek:
• Árokásó-rakodó
• Billenős tehergépkocsi 12 t
• Fűkaszás traktor

A gépek óradíja 8500 forint, ami magában foglalja az üzemanyag-
költséget és az egy fő szakképzett dolgozó munkadíját is. 

Délegyháza Község Önkormányzata

Folyamatos tesztüzemre kész
a délegyházi ivóvíz rendszer

2013. április első hetében kezdődött meg a Délegyházi
Ivóvízminőség Javító (KEOP-1.3.0/09-11-2011) projekt so-
rán elkészült közművek szakaszos próbaüzeme, amely a
közreműködők kiváló munkája alapján, rendkívüli ese-
mény nélkül, 2013. június 1. napján folyamatos tesztüzemre
váltott.

A folyamatos tesztüzem jelentőségét úgy lehet köznyelven
megfogalmazni, hogy az új rendszer az Európai Unió elvárásai-
nak megfelelő ivóvizet tölt a délegyházi vízhálózatba. Ezzel a
hálózat tisztulása is elkezdődik, ami a tervekben szereplő folya-
matos tesztüzem időszakával fejeződik be.

A folyamatos tesztüzem idején a DTV Zrt. munkatársainak a
közreműködésében a hálózat öblítésére kerül sor, aminek a kö-
vetkeztében a terveknek megfelelően az ősz folyamán hivatalo-
san is befejeződhet a térségben elsőként az ivóvízminőség javí-
tást szolgáló fejlesztés, ha a felügyelő hatóságok az összes en-
gedélyt kiadják a folyamatos tesztüzem során mért méréseik
alapján.

Védőoltással a betegségek ellen
Az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Irodája

2013-ban nyolcadik alkalommal hirdette meg az Európai Védőoltási
Hét eseménysorozatát, amely Magyar országon 2013. április 25-27.
között került lebonyolításra. 

A programsorozat üzenete, hogy minden gyermeknek szüksége
és joga van a védő oltással megelőzhető betegségek elleni véde-
lemre!

Magyarországon az életkorhoz kötött védőoltások teljesítése
hosszú évekre visszatekintve kiváló, az oltandó korosztályokban az
átoltottság meghaladja a 98%-ot. Ezért a megelőzhető fertőző beteg-
ségek járványügyi helyzete hazánkban kiválónak mondható. 

Fontos tudni, hogy a kötelező védőoltással megelőzhető fertőző
betegségek veszélyesek: a betegség súlyosságától függően maradan-
dó egészségkárosodás fordulhat elő és egyes esetben akár halállal is
végződhet a fertőzés. Az oltási rend önkényes és elbizakodott meg-
változtatása igen nagy károkat tud okozni a (gyermek) kö zösségre
nézve is. Egyértelmű bizonyítékok erre a közelmúlt nagy ka -
nyarójárványai  Európa-szerte, mely Magyarországot a nagyfokú át-
oltottság miatt elkerülte.

A védőoltások káros mellékhatásairól szóló – többnyire az Inter-
neten terjedő – állítások tudományosan nem bizonyított tévhitek.

Egyes betegségek ellen léteznek ajánlott védőoltások (pl. bárány-
himlő, gennyes agyhártyagyulladás, kullancsencephalitis, HPV elle-
ni), melyek alternatívát jelentenek a megelőzésben. 

Utazás előtti tanácsadás és egyénre szabott oltások kiválasztásá-
ban tud segítséget nyújtani a Nemzetközi Oltóhely (1138 Budapest,
Váci út 174. Tel: 06-1/465-3809) valamint a Nemzetközi Utazás-
egészségügyi és Oltóközpont (1097 Budapest, Gyáli út 3/a. Tel.:
06-1/476-1364).

Védőoltásokkal kapcsolatos általános kérdéseikkel forduljanak
bizalommal háziorvosukhoz!

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

G Á Z S Z Ü N E T  D é l e g y h á z á n
Ezúton értesítjük Önöket, a MAGÁZ Magyar Gázszolgáltató Kft.

tájékoztatása alapján 2013. június 11-én 8-16 óráig a
gázszolgáltatás a MOL Földgázszállító Zrt. gázvezetés kiváltási,

karbantartási munkálatai miatt szünetel.

A GÁZSZÜNET MEGKEZDÉSE ELŐTT a MAGÁZ Magyar
Gázszolgáltató Kft. KÉRI ÖNÖKET, HOGY SZÍVES KED -
JENEK A GÁZVEZETÉKBE ÉPÍTETT FOGYASZTÓI FŐEL-
ZÁRÓT ÉS A GÁZMÉRŐNÉL FELSZERELT EL ZÁRÓT
ELZÁRT ÁLLAPOTBA FOR DÍTANI!

Észrevételeivel, kérdéseivel forduljon az alábbi címhez:
2100 Gödöllő, Szabó Pál út 28.  Tel: 06-28-545-515

Délegyháza Község Önkormányzata

NYARALÓ DÉLEGYHÁZA-
KERTVÁROSBAN

Gondozott, télen is lakható 72 nm tégla ház, 812 nm telken eladó.
Összközmű, gáz központi fűtés, 60 tőke szőlő, 15 gyümölcsfa, nyugodt

környezet, saját stég. Irányár: 10,5 m Ft.

Érdeklődni: 06-30/484-70-78
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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

AKCIÓ!!!
Fergeteges ballagási akciókkal várjuk Kedves Vásárlóinkat

a JÚLIA VIRÁGÜZLETBEN!

Élőcsokrok, száraz csokrok széles választékban.
Plüssfigurás élő- és szárazcsokor, 

többféle választható plüss figurával.

2500 forinttól a ballagási szalag ajándék, 5000 forint felett 
a szalagot és a csomagolást is ajándékba adjuk!

Rendelés az alábbi telefonszámon nyitvatartási időn 
kívül is. 

Tel.: 06-70/429-1479 Julikánál.

Szolgáltatásaink:
�  Esküvői és alkalmi csokrok. 
�  Rendezvényekre teremdíszítést vállalunk.
�  Díjtalan házhozszállítás.

Családi álló koszorúk 10% kedvezménnyel,
a koporsódíszt és az urnadíszt ingyen adjuk.

A csokrok díszítése csütörtöktől vasárnapig díjtalan.

Szeretettel várjuk régi és új vevőinket!
Cím: 2337 Délegyháza, Rákóczi u. 280/3 hrsz.

Tisztelt Ügyfeleink!

A Szigetszentmiklósi Járási Hivatalban az alábbi ügyfélfoga-
dási rend került bevezetésre.

HATÓSÁGI OSZTÁLY:
Hétfő: 8:00 – 16:00
Kedd: 8:00 – 12:00
Szerda: 8:00 – 18:00
Csütörtök: 8:00 – 12:00
Péntek: 8:00 – 12:00

JÁRÁSI GYÁMHIVATAL, JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL,
DUNAVARSÁNYI KIRENDELTSÉG:

Hétfő: 13:00 – 16:00
Kedd: 8:00 – 12:00
Szerda: 8:00 – 18:00
Csütörtök: 8:00 – 12:00
Péntek: 8:00 – 12:00

SZIGETSZENTMIKLÓSI OKMÁNYIRODA:
Hétfő – péntek: 8:00 – 20:00

OKMÁNYIRODAI KIRENDELTSÉGEK (DUNAHARASZTI,
TÖKÖL):

Hétfő: 8:00 – 16:00
Kedd: 8:00 – 16:00
Szerda: 8:00 – 18:00
Csütörtök: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 12:00

A hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes előzetes időpont-
egyeztetés alapján fogadja az ügyfeleket.

AZ ÜGYSEGÉDEK ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE:
Szigethalom: szerda 8:00 – 15:00
Halásztelek: szerda 8:00 – 15:00

Dr. Bekk Mária  hivatalvezető

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.
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JJJJööööjjjj jjjjöööönnnn    vvvveeeellllüüüünnnnkkkk     sssszzzzíííínnnn hhhháááázzzzbbbbaaaa !!!!
A Kölcsey Művelődési Központ buszos színházlátogatást szervez a Gózon Gyula Színház Repertoár bérlet előadásaira. 

Jelentkezés, bővebb információ: 24/212-005

Kedves Délegyházi Lakos! 

Immár több mint egy éve létezik és folyamatosan bővül baráti kö-
zösségünk,  melynek a Délegyháza Életháza nevet adtuk. Azzal a cél-
lal jöttünk össze, hogy ötleteket adjunk egymásnak, hogyan, miként
vigyázhatunk  egészségünkre. Kiváló meghívott előadóink – akik
szakmájuk jeles képviselői – szeretettel mutatnak meg  nekünk új le-
hetőségeket. Klubunkban nemcsak testünk egészségvédelmét  állítjuk
a középpontba, hanem teljes  mértékben figyelünk a lelki, a szellemi
jólétünk megteremtésére is. Ha Ön, Kedves Délegyházi Lakos szíve-

sen beszélget mindezekről és szereti megosztani
a saját tapasztalatait másokkal, jöjjön közénk,
legyen velünk! Itt a helye! 

Májusi találkozásunkkor egy fiatal szob rász -
művésznőt, Tasnádi Alexandrát hívtunk meg.
Kértük, mutassa meg, mit gondol a születésről,
gyermekekről, védettségről, útkeresésről. Sajá-
tos  alkotói látásmódja minket is megihletett, s
szorgalmas gyurmázás közepette megszülettek a
mi  alkotásaink is, melyek lenyűgözőek lettek! 

Következő alkalommal a nőiséggel, az életutunk felvállalásával
kapcsolatosan beszélgetünk asztropszichológusunkkal. Szeretettel
várunk minden kedves Délegyházi és Környékbeli  Lakost! 

Facebook: Délegyháza Életháza – köszönjük  a lájkot! 
Tóth Ilona, Szombat Zsuzsi

06/70-5759-579

Délegyháza Életháza



Bizonyára már sokan találkoztak Délegyháza utcáin, terein, tópart-
jain vagy közintézményei udvarán a különleges formájú szép új pa-
dokkal. Azon túl, hogy a padok ülőalkalmatosságként jó szolgálatot
tesznek, kalandos játékra is hívják a járókelőket. Aki érdeklődik Dél-
egyháza története iránt, többet szeretne megtudni a település életéről
mindenképp járja végig a padok által kijelölt útvonalat! Minden pa-
don érdekes történet olvasható, s aki mindegyik padot megkeresi, vé-
gül Délegyháza kincsét is megtalálhatja. A történetek melletti illuszt-
rációkat délegyházi gyerekek készítették egy rajzpályázat kertén be-
lül. A pályázatra több száz rajz érkezett, melyekből a Kölcsey Műve-
lődési Központban rajzkiállítást is rendeztünk.

A RAJZPÁLYÁZAT DÍJAZOTTAI:

Óvoda:
Eiben Vilmos (szőlő)
Gyóni Dóra (halacska)
Kemenczei Anna (tulipán)
Lupó Bence (óra)
Pártl Dominik (alma)

KÜLÖNDÍJASOK:
Óvoda:
Marossy Martin (házikó)
Pereszlényi Réka (körte)
Vajda Bianka (gyöngysor)

Derzsi Katalin művelődésszervező
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Az új padok története

Iskola:
Ács Balázs
Hermann Dominik
Meleg Viktória 
Révai Csenge
Tisza Petra Katalin

Iskola:
Bíró Boglárka
Danis Vivien
Hámori Krisztina
Kovács László Levente
Molnár Norbert



Szép évfordulóhoz érkezett a délegyházi
Csokréta Asszonyklub. Ebben az évben let-
tünk 15 évesek.

1997 novemberében az Idősek Napján szor-
goskodó asszonyok fejében született meg a
klub létrehozásának gondolata. A gondolatot
hamarosan tett követte. Az első klubfoglalko-
zásra 1998. február 25-én került sor 16 fővel.
Márciusban a létszám 31 főre szaporodott és
azóta is 30 és 40 fő között mozog. A klub első
vezetője Talapka Gáborné Pannika volt. Ő
hat évig látta el nagy szeretettel és lelkesedés-
sel ezt a feladatot, és ma is aktív tagja a kö-
zösségnek. Az ünnepi megemlékezésen me-
leg szavakkal idézte fel az első évek történé-
seit, amire valamennyien szívesen emlék-
szünk vissza: a jó hangulatú „falu Mikulás-
ra”, a közös főzésekre, büfére, kirándulások-
ra, színházlátogatásra, vidám „bulikra”.

A kialakult hagyományokat igyekszünk
folytatni: a közös névnapokat, karácsonyokat,
részvételt a falu megmozdulásaiban, különös
tekintettel az Idősek Napjára és a Délegyházi
Napokra. Újabbakkal is bővült a sor: ilyen a
kerek évfordulósok köszöntése, a 2 napos őszi
kirándulás, a Költészet Napján versmondás, a
Föld Napján környezetünk csinosítása. 

Szívesen dogozunk, énekelünk, táncolunk
együtt. Hangulatosak a kisebb, nagyobb kirán-
dulásaink, ahova szívesen hívunk magunkkal
más klubokból, illetve a falu lakói közül érdek-
lődőket.

Többször voltunk „nótahajózáson”, „nóta

es teken”, színházban, múzeumban, fürödni.
Felejthetetlen élmény volt számunkra a gödöl-
lői Ízek Fesztiválja, a ceglédi strandfocizás, a
gyönyörű Munkácsy-kiállítás a várban, séta a
Mátrában, majd éjszakába nyúló tánc, a veszp-
rémi állatkerti séta, kirándulás a Szalajka-
völgyben, az egri, és a sárospataki várba, a Ve-

lencei-tónál, nótázás a 200 éves tokaji pincé-
ben és még sorolhatnám. Fotóinkból, saját ké-
szítésű munkáinkból kiállítást készítettünk.

Az élmények az együttmunkálkodás, a kö-
zös célok, sikerek és kisebb kudarcok összeko-
vácsolták a közösséget. A klub tagjai közül
többen a kórus és a népdalkör tagjai is, a falu-
napokra évek óta tánccal készülünk. Akik nem
lépnek fel, jönnek az előadásokra, ünnepélyek-
re társaikat biztatni. Ez nagyon jó érzés.

Örülök, hogy ilyen lelkes kis csapat vezetője
lehetek. Úgy gondolom, hogy amíg mindenki
magáénak érzi a klubot és saját magát adja –
hiszen mindenki másban tehetséges – addig
sok mindenre képesek vagyunk. Kívánom,
hogy sokáig így legyen! Legyen ez a klub egy
kis sziget, ahol azok vannak együtt, akik jól ér-
zik itt magukat, képesek egymásért, a kisebb és
a nagyobb közösségért mindent megtenni.

Köszönöm valamennyi klubtagunknak az

ötleteket, az önzetlen munkát, a jókedvet és
felajánlást. Köszönöm a művelődési ház min-
denkori vezetőjének és munkatársának, hogy
évek óta a foglalkozásainkhoz szép, tiszta,
nyugodt környezetet biztosítottak és biztosíta-
nak.

Külön köszönet Délegyháza Község Ön -
kormányzatának, hogy erejéhez mérten tá-
mogatta és támogatja klubunkat, köszönet az
erkölcsi elismerésért, ami erőt ad további
munkánkhoz.

Ezt a szép évfordulót ünnepi vacsorával és
egy hangulatos budapesti kirándulással tettük
emlékezetessé, amihez anyagi támogatást  és
egy gyönyörű tortát kaptunk az önkormány-
zattól, a kirándulás buszköltségéhez pedig
külön hozzájárulást Szilveszter Lajos alpol-
gármester úrtól. Köszönöm a klub tagjai ne-
vében ezt a szép ajándékot!

Önzetlen munkájáért köszönetemet feje-
zem ki Görbe Istvánné Irénkének, aki szüle-
tésnapi ajándékként csodálatos zenés film -
összeállítást készített a klub életéről, rendez-
vényeiről, kirándulásairól, táncairól, felidéz-
ve az elmúlt évek szép és megható pillanatait.

Elismerés és köszönet illeti Bulyákiné
Ancsikát, aki a kezdetektől napjainkig nagy
szorgalommal és szeretettel készíti a fotókat a
klub életéről, megörökítve mindent, amire ér-
demes emlékezni.

Forgó Vilmosné
a Csokréta Asszonyklub jelenlegi vezetője

� Köz sé günk életéből  �
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Délegyháza Község Önkormányzata elismerését
és köszönetét fejezi ki a Végelgyengülés
Tömegsport Közhasznú Egyesületnek a
Pünkösdi rendezvény megszervezéséért és

lebonyolításáért.
Délegyháza Község Önkormányzata

A rendezvényről részletes
beszámoló a következő
lapszámban olvasható

1 5  é v e s e k  l e t t ü n k …

Séta a csodálatos, tavaszi MargitszigetenSzületésnap a Csokréta Asszonyklubban

Az asszonyok Csillaghegyen a Lélek Templomában,
ahol megismerkedtünk Indiával, a csodálatos indiai
táncokkal, zenével, öltözködéssel,hagyományokkal,

ételekkel és a Krisna tudatú hívők életével.
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2013. június 14-15-16.

2013. 06. 14. Péntek
17.00 Hunyadi János Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak ballagása
18.00 Délegyháza Életháza Előadás – Egészségmegőrzés
21.00 Retro Disco

2013. 06. 15. Szombat
6.00 A Csokréta Asszonyklub zenés ébresztője
7.00 Horgászverseny az I-es tónál

Nevezés: 7 óráig a helyszínen.
Nevezési díj: 1500 Ft (felnőtt), 500 Ft (gyerek)

9.30 Labdarúgó mérkőzések a Sportpályán
Nevezés: 9 óráig a helyszínen, vagy előzetesen a 30/720-6392
telefonszámon.
Nevezési díj: 6000 Ft/csapat.

10.00 Ünnepélyes megnyitó
Közreműködik a Kölcsey Kórus, a Kiskunlacházi Fúvós Zene-
kar és a Napsugár Óvoda gyermekei
• Polgárrá avatás
• Kitüntetések átadása
• 2013-as pünkösdi király felavatása

12.30 Schäffer Edina (Neoton Família) koncert
13.30 Helyi fellépők a színpadon

• Kanizsai Fanni
• Amirah Hastánccsoport
• Csokréta Asszonyklub
• Hunyadi János Általános Iskola tanulói
• Dunavarsányi Majorette és Táncegyesület
• Dáni János zongorista (Bergendy)
• Diamond Dance Tánccsoport

Sportbemutatók:
• Gyerek Zumba
• Kettlebell
• Délegyházi Karate Sportegyesület

Bemutatók:
• Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
• Armadillo légpárnás bemutató

16.00Tűzoltó vetélkedő
16.00Operett Voices operett és musical előadása
16.50Eredményhirdetés
17.00Aerobic Délegyháza –

Kordics Andrea és Czanik Krisztián aerobic bemutatója
17.20Yaratma és a Szeráj Gyöngyszemei Hastánccsoport
17.45R3DOne Tánciskola Hip-hop táncbemutatója
18.00Csocsesz
19.00Játék
20.00Koncert – Elő zenekar: Hendrix Reload

Kowalsky meg a Vega és FankaDeli
22.00Bál az Ideál Zenekarral
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2013. 06. 16. Vasárnap

8.00 Ökumenikus Istentisztelet
Római kori kő avatása a Szabadság téren

10.00 Délegyházi Kentaurok lovas tornája
11.00 Hókirálynő Meseszínpad előadása: 

Szép magyar mesék
12.00 Motoros bemutató
13.00 Boros Eleonóra és Szabó Gyula Győző operett 

előadása
13.30 Gólyalábas parasztkomédia
14.00 GyeJó kézműves foglalkozás
14.00 I. Népzenei és Néptánc Találkozó megnyitója
Közreműködik a Dunavarsányi Kantátika Férfikar
Fellépők:

• Délegyházi Népdalkör
• Délegyházi Citerazenekar
• Mákvirágok Énekkar
• Hunyadi János Általános Iskola alsó tagozatos nép-

táncosai
• Kiskun Néptánc Együttes
• Nyáregyházai Népdalkör
• Napraforgók Néptánccsoport Szigetszentmiklós
• Kéknefelejcs Citerazenekar Dabas
• Felsőpakonyi Darumadár Nyugdíjas Egyesület
• Venyige Zenekar
• Keringészavar Néptáncegyüttes

15.00 Tavirózsa Kutyasuli bemutatója
Kutya szépségverseny

16.00 Íjász bemutató, kenuzás
16.30 Eredményhirdetés
17.00 Díjugrató bemutató
17.00 Pink Cadillac – Elvis show

Amerikai Old Timer autó bemutató
18.00 Oláh Gergő koncert
18.30 Játék
20.00 Balkan Fanatik koncert

Mindkét nap délelőtt ingyenes vérnyomás- és vércukormérés
az Egészségügyi Sátorban. 
Vasárnap Öko Sátor (Vertikál Zrt.) gyerekeknek.
Fedett nézőtér, kirakodóvásár, étel-ital, garantált jó hangulat
várja Önöket!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Cím: 2337 Délegyháza, Rákóczi út 9. 



10 Délegyházi Hírek 2013. június

� Iskolánk életébő l �

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer
egy hatalmas, erős medve. Ez a medve ural-
kodott az erődben az állatok felett. Minden-
kit rettegésben tartott, aki ott élt. Visszaélt
erőfölényével, és folyton utasította az erdő
lakóit. Szegény állatoknak nem volt egy
perc nyugalmuk sem. Aki véletlenül ellen
mert szegülni az akaratának, éktelen harag-
ra gerjedt. Tombolt, ordított, és mindenki
menekült, amerre látott. Mindig azt gondol-
ta, hogy nála erősebb, okosabb, bátrabb
nincs a kerek erdőben.

Egy szép tavaszi napon azonban egy is-
meretlen állat érkezett, egy árva borz. Ez a
szegény kicsi borz ősz óta bolyongott egye-
dül a vadonban, mert a vadászok csapdába
ejtették a szüleit. Sajnos nem maradt senki-
je, és a tél folyamán igencsak lesoványo-
dott. Csapzott, piszkos volt a bundája, hisz
senki sem viselte a gondját. 

Egy varjú, amikor épp a hatalmas „ura-
ság” parancsára a területet kémlelte egyszer
csak észrevette, hogy egy idegen van a med-
ve „felségterületén”. Azon nyomban ment a
medvéhez, hogy hírül adja neki, mit látott.

– Felséges Uram láttam egy csapzott, ko-
szos borz kölyköt az erdőben. Szegény na-
gyon rosszul nézett ki..

– Micsoda? Hogy merészel így elém ke-
rülni? Micsoda hitvány állat az, aki így jele-
nik meg?

– De felség? Nem kellene megkérdez-
nünk, hogy mi történt vele?

– Ugyan már… Csak nem gondolod,
hogy ilyen hitvány alakokra fecsérlem az
időmet? Ugyan mi hasznát veszem majd?

Hisz ha valóban olyan gebe, és csapzott, ak-
kor semmit nem tud megcsinálni. Semmi
szükség nincs ilyen állatokra itt az erdőben.
Azonnal kergessétek el! Menjen a farkas és
a róka és űzze el innen!

Igen ám, de eközben a kis borz észrevet-
te, hogy a vadászok újabb csapdákat állítot-
tak fel az erdőben. Mély gödröket ástak,
melyeket vékony ágakkal és falevelekkel ta-
kartak le, mely még egy nyúl alatt is besza-
kadt volna. 

A farkas és a róka odaért a borzhoz, de
mielőtt a szegény kis állat a száját kinyithat-
ta volna, hogy figyelmeztesse őket a csap-
dákra az erdőben, a farkas és a róka neki-
esett, és elkergették. Hiába mondta a kis
borz:

– Vigyetek a hatalmas medvéhez, mert
szeretnék beszélni vele!

– A felséges „úr” nem kíváncsi rád, nem
akar látni téged! – mondta a farkas. 

– De hisz nagy bajba kerül, ha nem vi-
gyáz! – mondta a kis borz.

– Ha, ha ne viccelj! Mi baja lehetne az er-
dő leghatalmasabb urának? – kacagott a ró-
ka. Hord el magad végre! Azzal elkergették
a csapzott kis párát.

Szegény kis borz elfutott, de mivel nem
volt hová mennie, elbújt egy fa odvába.
Gondolta, hogy majd megpihen, és reggel
továbbáll. Igen ám, de a nagy „uraság” elin-
dult az esti sétára, hogy saját szemével lás-
sa, hogy mindenki neki hódol, és a lábai
előtt hever. Eközben a kis borz a fa odvában
aludt. Egyszer csak egy jajveszékelésre lett
figyelmes.

– Segítség! Segítség! – kiáltott valaki. 
A kis borz gyorsan kiugrott a fa odvából,

és a hang irányába elkezdett szaladni. Oda-
ért az egyik veremhez, és amint belenézett,
akkor pillantotta csak meg, hogy a medve
próbál meg kikecmeregni.

A kis borz nem veszítette el a lélekjelen-
létét, azon nyomban riadóztatta az állatokat,
hogy a „királyuk” bajba került. Az állatok
odacsődültek a verem szájához, és tanácsta-
lanul álltak felette, hogy mit csináljanak.
Hisz a medve nagy és nehéz, a verem pedig
mély. Nincs olyan állat a kerek erdőben, aki
ki bírná húzni őt. Ekkor a kis borz azt
mondta:

– Van egy ötletem! Hód! Légy szíves
döntsd ki azt a hatalmas fát!

Az állatok csodálkoztak, hisz senki sem
értette, hogy mit akar ezzel a borz. De mivel
nem volt jobb ötletük, megtették amit kért.
Amint a hód rágta a fát, a borz szólt az álla-
toknak, hogy mindenki fogja meg, és vi-
gyék a gödör szájához. Ott belecsúsztatták a
verembe, és a medve fel tudott rajta mászni. 

Mikor megtudta, hogy ki mentette ki a
veremből, nagyon elszégyellte magát, és
nem győzött bocsánatot kérni a borztól,
hogy annyira öntelt volt, hogy meg sem
hallgatta őt. Azóta a borz a medve legjobb
barátja, és a medve sem utasít már senkit, és
nem tart rettegésben.

A történet tanulsága: Soha ne ítélj a külső
alapján! 

Jelige: Medve
Kategória: I/A alsós mese
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Tavaszi iskolai papírgyűjtés
A Diákönkormányzat idén áprilisban is megszervezte a községben a papírgyűjtést, amelynek a bevételéből a hunyadiákok gyermekna-

pi vértesboglári kirándulását támogatjuk.
A két nap során összesen 7 tonna papírhulladék gyűlt össze. A gyűjtőversenyben az alsósok között a 2. b. osztály, a felsőben a 7.a. osz-

tály lett a legjobb, fejenként több mint 70 kilóval.

A DÖK vezetője szeretne ezúton is  köszönetet mondani

– Bota Leventének és Koterkó Viktornak a konténernél végzett fárasztó munkáért,

– a Palóczai Kiss-családnak a mérlegért,

– Borbély Józsefnek és Tóth Gábornak a pakolásért,

– Bota Szilárdnak és Bota Terkának (volt tanítványainknak) azért, hogy nem tudták megállni segítés nélkül…

Demjánné Elek Katalin, a DÖK tanárvezetője
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A Tökölön 2013. május 16-án megrendezett Pünkösdi Népdalünnepen iskolánk Mákvirág
énekkara Arany Dalosmadár-díjat kapott. Békés megyei és alföldi népdalokat énekeltek
citerakísérettel. A Mákvirágok tagjaiból alakult meg a Napvirágok fiútrió (Bosa Krisztián,
Kanizsai László és Móré Mátyás), akik szüreti dalcsokrukkal az Ezüst Dalosmadár elisme-
rést érdemelték ki a rangos zsűritől.
A Mákvirágok név szerint:
Bíró Boglárka, Bosa Krisztián, Kanizsai Mercédesz, Kanizsai László, Móré Mátyás, Nádasdy
Eszter, Togyer Boldizsár, Var -
ju Flóra (4. osztályosok);
Ács Balázs, Dávid Gerda, Há-
mori Krisztina, Meleg Viktó -
ria, Ónodi Virág, Riebl And -
rás (3. osztályosok);
Balázs Aruna és  Orbán Leona
(2. osztályosok)
Vezetőik: Mártonné Nagy Ve-
ronika és Petőné Bartalis
Piroska, aki citerán kíséri a
kórust. 

Gratulálunk
mindannyiuknak 
a szép sikerhez!

AArraannyyoossaakk  lleetttteekk  aa  MMáákkvviirráággookk!!

A Terror Háza Múzeum megnyitása történelmi mérföldkő. Azért jött
létre, hogy örökre emlékeztessen az emberiség által azelőtt nem ta-
pasztalt mértékű, intézményesített gonoszságra.”

Zbigniew Brzezinski  

Történelmi tanulmányainkat kiegészíteni látogattunk el osztályom-
mal a Terror Háza Múzeumba, az Andrássy út 60-ba. Ez az épület
sokszorosan összetett szimbólum: itt fészkelték be magukat a
nemzetiszocialista nyilasok, akik 1944 telén e ház pincéjében több
százakat kínoztak meg, és itt rendezkedtek be 1945-ben a szovjet tan-
kok védelmében érkező magyar kommunisták.

A kiállítás lenyűgöző és egyben nyomasztó hatással volt mind -
annyiunkra, de mégis nagyon fontos, hogy megismerkedjünk a törté-
nelmünk eme sötét időszakával.

Oláh Andrea 8. osztályos tanuló

Látogatás a Terror Háza Múzeumba
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Résztvevők száma: 43 tanuló a nyolc évfo-
lyamról és 5 felnőtt kísérő (Bednárik Ilona,
Bednárik László, Bulyákiné Éberth Anna,
Jakus Lászlóné és Mester Miklósné).
Első napi helyszín: Vértesacsa, Kulcsár
Balázs  Valaha biogazdasága

Megismerkedtünk a gazdaság permanens
biogazdálkodási célkitűzéseivel, fejlesztési
elképzeléseivel, a jelenlegi állatállománnyal
és növénykultúrájával. Négy csoportra osztva
bekapcsolódtak a gyerekek a bodzavi rág -
gyűjtésbe, a szénakaszálás- és begyűjtés mun-
kájába, a gyommentesítés vegyszermentes
formájába a tolikapákkal, az olajtök vetésébe
és a rovarkártevők kézi begyűjtésébe. A gaz-
dag ebéd után a tanultakról számot is adtak a
házigazda által összeállított feladatlap kitölté-
sekor, majd minden csapat jutalmat  kapott tő-
le az elért helyezésért. Útravalóként házi bod -
zaszörppel ajándékozott meg minket a figyel-
mes vendéglátónk.
2. nap: Tapolca, BIOVITIS Borászat a
Szent György-hegyen

Az ország első bioborászatát látogattuk
meg, ahol a házigazda a bioszőlőművelés, a
borkészítés és -palackozás  fázisaiba avatta be
a gyerekeket, végigvezetve minket a pince-
gazdaságában, végül a konferenciateremben
egy valódi borkóstolás kellékeivel megterített
asztaloknál megismerkedhettünk a borkósto-
lás szabályaival is, persze csak gyümölcslét
kóstolgatva. Ajándékba viszont vásárolhat-
tunk a finom kéknyelűből és a csak egyedül itt
található Szent György-hegyi muskotályból.

A Tapolcai- és a
Keszthelyi-medence
panorámáját élvezve
sétáltunk le a hegyről
az eléggé szeles, de
azért napsütéses idő-
ben. Ebéd után csó-
nakáztunk a Tavas-
barlangban és körbe-
sétáltuk a Malom-ta-
vat is. Megcsodáltuk
Mar ton László szob-
rászművész Kiski-
rálylány és Négy évszak c. szobrait is. 

Útban drávafoki szálláshelyünkre, elláto-
gattunk a böhönyei gr. Festetics Ökoiskolába
is, ahol éppen egy gyógynövényprojekt pálya-
munkáit tekinthettük meg az aulában. Ez
nagyszerűen kapcsolódott kirándulásunk alap-
vezérfonalához.
3. nap: Drávafok, Markóc, Sellye, Pécs,
Solt

Szállásunkon, a  Fodor Kúriában vetített ké-
pes előadás keretében ismerkedhettünk meg
az Ormánságban visszatelepítésre kerülő gyü-
mölcsfafajtákkal és a falusi gyümölcserdő-
gazdálkodás sajátosságaival. Utána ellátogat-
tunk kalauzunk feleségének munkahelyére, a
drávafoki Református Általános Iskolába,
ahol a gyerekek maguk művelik bio vete -
ményesüket és faiskolájukat. A tágas, barátsá-
gos, színes kert jól mutatta, mennyire maguké-
nak érzik az ottani diákok a kertet és hatéko-
nyan, szívesen dolgoznak benne.

Ezután átbuszoztunk Markócra, hogy
végigsétáljunk az Erdélyből visszatelepített
gyümölcsfafajták csemetekertjébe, ahol az
oltás és szemzés technikájával is megismer-
kedhettünk. Érdekes volt ez a „világvégi” or-
mánsági egyutcás falucska, mert ilyenben
még a gyerekek többsége soha nem járt.

Sellyén megebédeltünk, majd Pécsre utaz-
tunk, ahol a Széchenyi térre jutott csak időnk
és egy csoportképre a Hunyadi János-szobor
előtt, hiszen ő iskolánk névadója.

Hosszú utazás közben átkeltünk a Dunán,
megvacsoráztunk Solton és este 8 körül meg
is érkeztünk az iskolánk elé Délegyházán. Az
izgatottan  várakozó szülők nagyon örültek
„rég nem látott” gyermeküknek és a finom
bor is csak ekkor került elő a csomagtartóból,
hogy ajándékként jelezze, merre is jártunk
ezen a tanulságos és élményteli „bio -
kiránduláson”…

A délegyházi Hunyadi János Általános Iskola tanulmányi
kirándulása a Dunántúlon 2013. május 22-24. között

Iskolánk tavaly csatlakozott a Református
Dunamenti Kistérségi Diakónia által szerve-
zett nárcisz programhoz. A szervezet fő profil-
ja a daganatos betegek segítése, a méltó élet-
színvonal fenntartása.

2013. április 19-én, pénteken Szigetszent -
miklósra kaptunk meghívót a „Méltóság meze-
je” – önkéntesség című rendezvényre. A

Batthyány Gimnáziumtól gyalogosan indul-
tunk a Sportcsarnokhoz. A sétával szolidaritá-
sunkat fejeztük ki a daganatos betegekért.

Az esemény több célú volt. Részben, a gye-
rekek mozgásra, sportolásra ösztönzése. Ezt
népszerűsítendő két olimpikon mutatkozott be,
Cseh László (úszó) és Virág Lajos (birkózó).

Célja volt továbbá a szolidaritás a betegek-
kel, elesettekkel. Ezzel kapcsolatosan több rö-
vid ismertetőt is meghallgathattunk. 

Végül, de nem utolsósorban cél volt, hogy

megismerhessük, milyen lehetőségeink van-
nak közösségi, önkéntes szolgálatot teljesíteni.
2016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés elő-
feltétele lesz, hogy minden diák 50 óra közös-
ségi szolgálatot végezzen középiskolai tanul-
mányai során. Ezért jelen volt 5 szeretetszolgá-
lat, melyek szívesen várják a segítőket.

A rendezvény vendége volt László Attila,
aki ének előadásával emelte a hangulatot, vala-
mint a Délegyházi Karate Egyesület is.

Kaltenecker Edina

Méltóság mezeje



Tisztelt Olvasók!

Májusban a megrendezésre kerülő Ashihara
Karate Open European Cup versenyen indul-
tunk versenyzőinkkel. Az elmúlt években nem
múlt el úgy itt verseny, hogy ne értünk volna ha-
za csillogó érmekkel. Idén is így volt. Délegyhá-
zi eredménylista: Mészáros Krisztián 2. hely,
Tokaji Tamás 2. hely, Szász Tamás 2. hely, Ju-
hász Sándor 3. hely, Schleer Ferenc 3. hely,
Blahó Zsolt 3. hely. Ez volt
a tavasz utolsó versenye,
amin részt vettünk. Nehéz a
versenyzést jó szinten tarta-
ni februártól májusig. Az
Ashihara verseny nemzet-
közi volt, sok országból ér-
keztek versenyzők. Iszonyú
fárasztó volt kivárni a gye-
rekeknek a sorukat. Kör-
mérkőzés volt minden ka-
tegóriában, ezért tartott
olyan sokáig a verseny. Ez
jó is volt, mert a gyerekek
több küzdelmet vívtak, ami
nagyobb tapasztalatot sze-
rez nekik.  A versenyt So -

rok sáron rendezték meg, egy újonnan épült,
szép sportcsarnokban. Sokáig tartott, díjátadá-
sokkal együtt este fél tízig. Szép volt!

Gőzerővel készülünk az edzőtáborainkra
Délegyházán és Szentendrén. Övvizsga felké-
szítő napot rendezünk Dunavarsányon június 1-
jén, Pomázon június 2-án. Dunavarsányon az
Általános Iskola tornacsarnokában június 1-jén
szombaton 9.00-15.00-ig. Pomázon a Művelő-

dési Házban június 2-án vasárnap 9.00-15.00-
ig. A szentendrei tábor a Pap Sziget Kemping-
ben lesz június 20-tól, a délegyházi pedig június
25-től. Minden karatésnak egy fontos pillanat a
karatés életében, amikor készül egész évben és
odaáll, hogy megszerezzen egy újabb övfokoza-
tot. Fontos övszín váltásokra készülnek idén is a
karatésok és ezzel a tudásuk is megizmosodik.
A táborunkba látogatnak mesterek Bartha
Beatrix 3. dan, Horváth Lajos 3. dan, Szecsei
Szilárd 2. dan. A nyári Nemzetközi edzőtábor
Miskolcon lesz idén is augusztus 5-től. Többen
készülnek barna övre és 2. barna övre. Ezek
azok az övfokozatok, ami után a mesterszint a
következő. Fekete öv az álma minden karatés-
nak.  Ezért hát kedves karatésok, mindent bele,
készüljetek, táborozzatok és tegyetek sikeres
övvizsgát! 

Júniusban a hagyományos karate bemutató-
ink következnek, és tartanak szeptemberig.
Nyári karate bemutatóink: Június 9., 15.30 va-
sárnap Dunavarsányi Napok, június 15., 15.30
szombat Délegyházi Napok, június végén
Kiskunlacháza Laci Napok, július 7., szombat
Áporka Napok, augusztus Zugló.

Várjuk a jelentkezését az új karatésoknak!  Is-
mét felnőtt edzés Délegyházán 99 éves korig!
Segédedző: Tordai Viktor 2. kyu, edzésidőpon -
tok: Hétfő 17:00-18:00; Csütörtök 17:00-18:00)
Ovis karate edzés Tordai Viktor vezetésével 4
éves kortól Délegyházán pénteken 18:00-19:00-
ig és Dunavarsányban az Általános Iskolában
kedden 17.00:18.00 (06-20-4232-804) Női ön-
védelem edzés Délegyházán pénteken 19:00-
20:00-ig. Érdemes elkalandozni kicsit a meg-
újult honlapunkon www.senseimarossy.hu,  sok
videóval edzésekről, versenyekről…, hátha Ön /
Te is kedvet kapsz, hogy ennek a baráti társaság-
nak a tagjává válj! 

Marossy Károly 4. dan
klubvezető
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ASHIHARA KARATE OPEN
EUROPEAN CUP

3 ezüst, 3 bronzérem!
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Tisztelt Olvasók!

A Délegyházi Testépítő Sportegyesület fiatal versenyzőivel részt vettünk a 2013. március 30-án, Vésztőn meg-
rendezett RAW Fekvenyomó Magyar Bajnokságon.
A RAW angol kifejezés és az erőemelő ruha és bandázsok nélküli súlyemelést jelenti, ez különösen nehéz fajtá-
ja az erőemelésnek, mivel így az óriási terheléseket védőfelszerelések nélkül kell elviselniük az izmoknak és az
ízületeknek.

Ezen a versenyen indult először Hajós Petra,  aki 16 évesen a mezőny
legfiatalabb női versenyzője volt, Petra  55 kg-os nyomásával a 63
kg-os ifjúsági és junior kategóriában is ezüstérmet szerzett! 

Ferenczi Krisztián a 83 kg-os junior kategóriában 150 kg-os teljesít-
ményével aranyérmes lett, a felnőtteknél ebben a súlykategóriában
bronzérmet szerzett.  

Hajós Bence a junior 93 kg-os kategóriában indult ahol 170 kg-os
fekvenyomásával ezüstérmes lett, a felnőtteknél ez az eredmény a ne-
gyedik helyet érte.

Külön dicséretet érdemelnek sportolóink, hiszen kategóriájukban a
legfiatalabban  és a legkisebb testsúllyal érték el ezeket a szép ered-
ményeket!

Márton Róbert  klubvezető

RAW Fekvenyomó Magyar Bajnokság
1 arany, 3 ezüst, 1 bronzérem!

Hajós Petra 63 kg Ifjúsági, Junior ezüstérem

Hajós Bence felnőtt 93 kg IV. hely

Ferenczi Krisztián felnőtt 83 kg bronzérem

Hajós Bence junior 93 kg ezüstérem

Ferenczi Krisztián Junior 83 kg Magyar Bajnok
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Kiadja: Délegyháza Község Polgármesteri Hivatala
Felelős kiadó: Dr. Molnár Zsuzsanna

Főszerkesztő: Derzsi Katalin
Fotók: Bulyákiné Éberth Anna, Varga Gábor

E-mail cím: delegyhazihirek@delegyhaza.hu
Tel./Fax: 06-24-212-005
Készült: 1500 példányban

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

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

eredeti szerzői szándék változatlanul hagyásával.
Megjelenik minden hónap utolsó hétvégéjén.

Nyomdai munkák:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza

APRÓHIRDETÉS
Vízvezeték-szerelés, -javítás, duguláselhárítás, gyorsszolgálat, állan-
dó ügyelet hétvégeken is. Tel.: 06-30-376-1796

***

Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasszázs otthonában! Tyúkszem, sa-
rokrepedés, gombás köröm, körömbenövés? Hívjon bizalommal! 
Kovács Zsuzsanna: tel.: 06-30-567-1075

***

Fürjtojás, vágási fürj! Friss házi fürjtojás és étkezésre vágási fürj kap-
ható Délegyházán. Érd.: 06-30-961-3294

***

Bálás szénát veszek. Tel.: 06-30-376-1796
***

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

***

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

***

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

***

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

***

Redőnyök, szúnyoghálók készítése és javítása. Hétvégén is. Érdek-
lődni lehet: 06-20/9715-198, 06-30/302-9444
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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.: 06-24/212-798

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
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Gyereknap 2013 
Május utolsó vasárnapja minden évben a gyermekeké. Idén Délegyhá-

za Község Önkormányzata és az Együtt Délegyházáért Egyesület három
napos rendezvénysorozattal készült Délegyháza legifjabb lakói számára.

A programok sora a Sportpálya mellett található új BMX pálya átadásá-
val indult. Kicsik és nagyok egyaránt nagy örömmel vették birtokba az új
pályát. Miután megcsodáltuk, hogy tekernek a fiúk, elindultunk a Vadász-
házhoz, ahol a már hagyománnyá vált számháborúval folytatódott a nap.
Mire odaértünk a Vadászház konyhájából már finom palacsintaillat szállt,
köszönet érte az EDE szorgos asszonyainak. Nem kellett sokat várnunk,
és megérkezett az ellenfél csapata is. A gyerekek nagy izgalommal várták
a játékot, vajon idén ki fog nyerni, Délegyháza csapata vagy a Duna -
varsányi 724. számú Kossuth Lajos Cserkészcsapat? A védők és a táma-
dók is nagyon ügyesen játszottak, végül Délegyháza csapata bizonyult
jobbnak, a gyerekeknek sikerült megvédeniük a zászlót. Az összecsapást
követően a két csapat a legnagyobb egyetértésben fogyasztotta el az
uzsonnát, alig győzték sütni vendéglátóink a palacsintát és a hot-dogot. 

A délutánt az Armadillo bemutatója zárta. John Maczko, az egység
vezetője estig vitte megállás nélkül a gyerekeket és felnőtteket légpárnás
járművén. 

Szombaton korán kezdődött a nap a Tavirózsa Kutyasuli bemutatójá-
val. Aki lemaradt a fantasztikusan ügyes kutyákról és gazdáikról, a Dél-
egyházi Napokon is megtekintheti majd őket. Mire vége lett a bemutató-
nak az EDE férfi tagjai már el is készültek a játékbirodalommal. A gyere-
kek csocsózhattak, biliárdozhattak, trambulinozhattak, tekézhettek, rajzol-
hattak. Az ügyes aszfaltrajzolók még ajándékot is kaptak. Aki elfáradt a
játékban, a moziban mesét nézhetett, vagy az Armadillo csoporttal az
előző napi szárazföld után, a vízen is kipróbálhatta a hovercraftot. Délután
lufihajtogató bohóc, ugrálóvár, arcfestő várta a gyerekeket. A Remény
Lovastanya jóvoltából pedig lovagolhattak is a gyerekek. A mozgalmas
napot a Mosoly-go-k zenekar koncertje zárta.

Vasárnap 50 fős csoporttal indultunk el felfedezni a Városligetet, ahol a
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapi forgataga várt minket.
Felsorolni is nehéz, mennyi játék, előadás, program közül válogathattak a
gyerekek. 

Remélem, minden gyereknek vidáman teltek a gyereknapok!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani (minden gyerek nevében is) Dél-

egyháza Község Önkormányzatának és az Együtt Délegyházáért Egyesü-
letnek a szervezésért, Görbe István és Takácsné Válóczi Tünde
képviselőknek az aktív közreműködésért, a Fókusz Takaréknak és az
Anikó Cukrászdának a támogatásért, az Armadillo csoportnak, a Remény
Lovas tanyának és a Tavirózsa Kutyasulinak a bemutatókért, Szilveszter
Lajosnak a kirándulásért, Boltos Józsefnek a hangosításért, a Náhlik csa-
ládnak a BMX pálya építésében nyújtott segítségért, és mindenkinek, aki
hozzájárult a rendezvény létrejöttéhez.                                          Derzsi Katalin


